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A ma gyar or szá gi zá log há zak
A pénz meg je le né sé vel pár hu za mo san

je lent meg a zá log hi te le zés, mint a pénz -
köl csön zés egyik alap ve tõ for má ja. A fi -
ze tõ esz köz ként kor lá to zot tan ren del ke -
zés re ál ló ne mes fém kész let mi att a hi te lek
igen drá gák vol tak, a ma gas ka ma tok vi -
szont a ko ra be li „vál lal ko zá sok” meg va -
ló sí tá sát gá tol ták. A ki sebb ös  sze gû köl -
csö nök le bo nyo lí tá sá ra szü let tek meg a
zá log ügy le tek, és a zá log tár gyak õr zé sé re
a zá log há zak. Már az óko ri Kí ná ban is fel -
je gyez tek zá log ügy le te ket, de az óko ri gö -
rö gök és a ró ma i ak is pon to san nyil ván -
tar tot ták õket. A mai zá log há zak elõd jét

1462-ben ala pí tot ták fe ren ces szer ze te sek
Itá li á ban, a perusinai zá log ház volt az el -
sõ egy há zi-ál la mi zá log ház. In nen tõl
kezd ve Eu ró pá ban a ke res ke del mi ban kok
hi á nya mi att gyor san ter jedt az in téz mény,
az egy ház és az ál lam mel lett ma gán em -
be rek is ala pí tot tak zá log há za kat. Ma -
gyar or szá gon 1773-ban ala pí tott Má ria
Te ré zia zá log há zat Po zsony ban, de ezt
1787-ben II. Jó zsef Bu dá ra köl töz tet te,
majd 1802-ben to vább köl tö zött Pest re a
mai V. ke rü le ti Szerb ut ca és Ki rály Pál ut -
ca sar ká ra. A zá log hi te le zés gya kor la ta
1773-tól egé szen 1881-ig nem vál to zott.
A ki egye zés után lét re jö võ du a lis ta ál lam -

szer ve zet, a po li ti kai biz ton ság ked ve zett
a gaz da sá gi fej lõ dés nek, ezért meg nõt tek
a hi tel igé nyek, ame lye ket a gyen ge lá ba -
kon ál ló ke res ke del mi ban kok nem tud tak
ki elé gí te ni. A pénz hi ányt a zá log há zak ol -
dot ták meg. Az 1870-es évek ben az egyik
leg job ban jö ve del me zõ pénz ügyi szol gál -
ta tás nak bi zo nyult a zá log há zak lé te sí té se,
így az ál lam mel lett ma gán sze mé lyek is
szí ve sen ala pí tot tak ilyet.

A ma gán zá log há zak és az ál la mi zá log -
há zak kö zöt ti ver seny le tö ré sé re és az egy -
re ka o ti ku sab bá vá ló ké zi zá log-ügy le tek
sza bá lyo zá sá ra al kot ta meg az or szág gyû -
lés az 1881. évi XIV. tör vény cik ket a ké zi-
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130 éve ala pí tot ták a ba jai zá log há zat
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zá log köl csön ügy let rõl. A tör vény leg vi ta -
tot tabb pont ja a ka mat ma xi ma li zá lás volt,
mert ez zel egy ér tel mû en gá tol ta a sza bad
ver senyt a pi a con, és elõnyt biz to sí tott az
ál la mi in téz mé nyek nek. Emel lett a tör vény
sza bá lyoz ta a zá log há zak mû kö dé sét és a
köz ve tí tõi há ló za tot is.

A ba jai zá log ház
Az 1881. évi zá log há zi tör vény nagy lö -

kést adott az ál la mi zá log há zak lét re ho zá -
sá hoz. 1881 ta va szán ös  sze ír ták a tör -
vény ha tó ság ok a te rü le tü kön mû kö dõ ál -
la mi, egy há zi és ma gán zá log há za kat. A
tör vény 19. §-a hang sú lyoz ta az ál la mi –
tör vény ha tó sá gi – zá log há zak szük sé ges -
sé gét, az az min den önál ló tör vény ha tó ság
a kö te le ses sé gé nek érez het te, hogy sa ját
zá log há zat ala pít son. A ba jai zá log ház ala -
pí tá sá nak szük sé ges sé gé re az 1882. ok tó -
ber 18-án ke let ke zett le vél utal. A Dre-
scher Ede pol gár mes ter nek cím zett le vél
le szö ge zi egy vá ro si in téz mény fel ál lí tá -
sá nak szük sé ges sé gét, ter mé sze te sen a le -
he tõ leg ki sebb anya gi rá for dí tás sal. Az in -
téz mény szék hely ének a vá ros há zát je löl -
ték meg.

A ko ra be li szo ká sok nak meg fe le lõ en
Ba ja meg kér te több ma gyar or szá gi tör -
vény ha tó sá gi jo gú vá ros zá log há zi sza -
bály ren de let ét, hogy kön  nyeb ben ki ala kít -
has sa a sa ját ját. El sõ sor ban a szé kes fe hér -
vá ri sza bá lyo zást vet ték át. Az 1883. feb -
ru ár 20-án a rend õr fõ nök jó vá ha gyá sá val
el ké szült a ba jai zá log ház mû kö dé si és
szol gá la ti sza bály za ta, me lyet jó vá ha gyás
vé gett fel küld tek a föld mû ve lés ügyi-, ipa -
ri- és ke res ke del mi mi nisz té ri um ba. A mi -
nisz ter bi zo nyos he lye ken ki egé szí té se ket
és pon to sí tá so kat ja va solt, így a mó do sí -
tott, vég le ges for ma csak má jus 16-án ke -
rült is mét a mi nisz ter elé, aki azt el fo gad -
ta. A vá ro si köz gyû lés elé 1883. jú ni us 14-
én ke rült a ren de let, ame lyet egy han gú an
el fo gad tak.

„Ki vo nat
Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá -

val 1883. évi jú ni us hó 14-én Drescher Ede
pol gár mes ter el nök le te alatt meg tar tott
ren des köz gyû lés jegy zõ köny vé bõl.

106. közgy. 5823. kig. 883
Ol vas ta tott a vá ro si ta nács nak a vá ros

mint er köl csi tes tü let ál tal fel sõb bi jó vá ha -
gyás sal lé te sí tett ha tó sá gi zá log köl csön in -
té zet ke ze lé si és szol gá la ti sza bá lya i nak a
nagy mél tó sá gú m. kir. földmívelés- ipar és
ke res ke de lem ügyi mi nisz té ri um f. é. má jus
6-án 20151. sz. a. közlött ész re vé te lek sze -
rint esz kö zölt mó do sí tá sa és ki egé szí té se
elõ ada tik.

Ha tá ro zat
A vá ro si ta nács be ter jesz té se el fo gad ta -

tik, s mi u tán a mó do sí tás és ki egé szí tés a
mi nisz te ri ész re vé te lek sze rint esz kö zöl te -
tett, az alább egy be fog lalt ke ze lé si és
szol gá la ti sza bály ezen nel élet be lép te tik;
pol gár mes ter úr pe dig fel ha tal maz ta tik,
hogy a ta ka rék pénz tár tól ti zen öt ezer fo -
rint ere jé ig a zá log in té zet ré szé re meg kí -
ván ta tó pénzt fo lyó szám lá ra 6% ka mat
mel lett, annyi szor, men  nyi szer kí ván ta tik
fel ve hes se.

Ke ze lé si és szol gá la ti sza bály
Önál ló tör vény ha tó sá gi jog gal fel ru há -

zott Ba ja vá ros ha tó sá gi zá log in té ze té ben.
1. §
Hogy azok nak, ki ket szük ség vagy köny -

 nyel mû ség nyo mor ba hajt, Ba ja vá ros kö -
zön sé ge ol csóbb se gélyt nyújt has son mint a
ma gán zá log há zak, a ha tó sá gi zá log in té zet
fel ál lí tá sá nak fõczélja: min den in gó ság ra
és ér ték tárgy ra a tör vény ben meg ha tá ro -
zott ka mat lá bon alul is köl csönt nyúj ta ni.

2.§
A vá ro si zá log ház a vá ros ház hát só fél -

re esõ ré szé ben ál lít ta tik fel. A hely ség ben
tör tén he tõ eset le ges vál to zás köz hír ré fog
té tet ni.

3. §
A vá ro si zá log ház a pénz tár ve ze té se, zá -

log tár gyak becs lé se, ke ze lé se, köny vek ve -
ze té se, ki mu ta tá sok ki ál lí tá sa, szó val az
összes vég zen dõk tel je sí té se egy ve ze tõ hi -
va tal nok ra bízatik, ki mel lé se géd ke zés re
egy, – a for ga lom emel ke dé sé vel vagy a
szük ség hez ké pest több ke ze lõ sze mély il let -
ve szol ga ren del te tik.

4. §
A zá log ház ös  szes sze mély ze tét a pol -

gár mes ter ne ve zi ki, fe gyel mi jo got azok
fö lött fel leb be zés ki zá rá sá val õ gya ko rol,
és azok el bo csá tá sa a pol gár mes ter jog -
kör éhez tar to zik.

5. §
A zá log ház nál al kal ma zott ke ze lõ sze mé -

lyek és szol gák az üz let ide ig le nes vol tá nál
fog va nyug díj jo go sult ság gal nem bír nak.

6. §
A ve ze tõ hi va tal nok 600 fo rint biz to sí té -

kot tar to zik kész pénz ben óva dék ké pes pa -
pír ban, vagy fek võ bir tok ra ket tõs biz to sí -
ték ra be táb lá zott kö te lez vény ben le ten ni.

A ve ze tõ hi va tal nok ös  szes va gyo na ere -
jé ig fe le lõs ség gel tar to zik a zá log üz let tör -
vény sze rin ti he lyes, ren des hû ke ze lé sé ért,
cse lek vé sé bõl, mu lasz tá sá ból, va la mint a
zá log üz let ben al kal ma zott egyé nek tet tei és
mu lasz tá sa i ból eredt ká ro kért és kü lö nö sen
fe le lõs ség gel tar to zik azért, hogy a zá log -
tár gyak el adá si árá ból a köl csön tõ ke és ka -
ma tai biz to sít va és fe dez ve le gye nek.

7. §
A ve ze tõ hi va tal nok el sõ sor ban fe le lõs -

sé gé nek érin tet len ha gyá sa mel lett, elõ re
nem lát ha tó esé lyek kel szem ben netáni ká -
ro so dá sok el le ni biz to sí tá sul az üz let tisz ta
jö ve del mé nek 25% egy zá log há zi tar ta lék -
alap kép zé sé re for dít ta tik.

8. §
A ve ze tõ hi va tal nok fi ze té se évi 700 frt-

ban, a má sod hi va tal no ké 500 frtban, az el -
sõ szol ga fi ze té se 300 fo rint ban, a töb bi
szol ga sze mély ze té 250 fo rint ban ál la pít ta -
tik meg. A ve ze tõ hi va tal nok ezen kí vül a
tisz ta nye re ség bõl éven ként a ta nács ál tal
meg ha tá ro zan dó ju ta lom ban ré sze sül.

9. §
A zá log üz let ke ze lé se a köny vek ve ze té se

és egyéb te en dõk az 1881-ik évi XIV. t. cz.
in téz ke dé sei egész ter je del mük ben a ki bo -
csá tott és ki bo csá tan dó mi nisz te ri ren de le -
tek; – ezen szol gá la ti sza bály zat, – és a
még ne tán ki bo csá tan dó szol gá la ti uta sí tás
alap ján esz kö zöl te tik.

10. §
A ve ze tõ hi va tal nok kö te les sé ge a zá log -

tár gyak nak tûz kár el le ni biz to sí tá sá ról
gon dos kod ni.

11. §
A zá log üz let ügy ke ze lés ét és pénz tárt ha -

von ként leg alább egy szer el len õr zés
czéljából a vá ro si fõ szám ve võ át vizs gál ni
kö te les. A zá log in té ze ti pénz tár ezen felül
ne gyed éven ként a pol gár mes ter, fõ szám ve -
võ és tisz ti fõ ügyész bõl ál ló bi zott ság ál tal
is fe lül vizs gá lan dó lesz.

12. §
A tör vény ben elõ írt min ták sze rint ve ze -

ten dõ köny ve ken kí vül egy nap ló (:jour-
nal:) ve ze ten dõ, mely az ügy for gal mat, a
tör tént ki adást és be vé te le ket min dig pon -
to san fel tün tes se, s a mely nap ló na pon -
ként lezárassék. Ve ze ten dõ ezen kí vül nyil -
ván tar tás.

13. §
A vá ro si zá log ház nak a kö zön ség ren del -

ke zé sé re nyit va kell állani a katholikus
nap tár sze rin ti köz nap okon – és pe dig min -
den év áp ri lis hó 1-tõl ok tó ber hó 1-ig reg -
gel 6 órá tól dél után 1 órá ig; – az év ok tó -
ber 1-tõl áp ri lis 1-ig ter je dõ idõ alatt reg -
ge li 7 órá tól dél után 2 órá ig; – vas ár- és
ün nep na po kon reg gel 6 il le tõ leg 7 órá tól
dél elõtt 10 órá ig.

14. §
A vá ro si zá log ház ér ték tár gyak, pa pí rok

és ék sze rek re nyúj tott köl csön után 12%-
kos – egyéb in gó sá gok után 18% ka ma tot
szá mít. A 12% il le tõ leg 18% köl csön díj ba
az 1881-ik év XIV. t. cz. 11-ik §-a ér tel mé -
ben min den ne mû dí jak és il le té kek, s így az
állambélyegdíj is be le ér ten dõ.
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A ka ma tok eset le ges le szál lí tá sát a vá ro -
si ta nács, – fel eme lé sét pe dig a nagymélt.
M. kir. ipar- és ke res ke de lem ügyi mi nisz ter
ha tá roz za meg.

15. §
A vá ro si zá log ház meg szûn tét a tör vény -

ha tó sá gi köz gyû lés bár mi ok ból ki mond hat -
ja, és a fel szá mo lást el ren del he tõ, ily ne mû
ha tá ro zat azon ban an nak fo ga na to sí tá sa

elõt te in do ka i val együtt jó vá ha gyás vé gett a
nagym. m. kir. földmívelés- ipar és ke res ke -
de lem ügyi mi nisz ter hez fel ter jesz ten dõ.

Ki vo nat hi te lé ül ki ad ta:
Ba ján 1883. má jus 16-án”

A vá ros há zán mû kö dõ ál la mi zá log ház
ko moly fi gyel met ka pott Ba ján. Töb ben is
sze ret tek vol na ott dol goz ni ve ze tõ ként

vagy szol ga ként, an nak el le né re, hogy ez -
zel nem járt együtt nyug díjjogosultság. A
ko ra be li las sú és kö rül mé nyes hi te le zés
mel lett a zá log ház lét jo go sult sá ga fo lya ma -
tos maradt, ki sebb tör vé nyi vál toz ta tá sok -
kal – az 1891. és 1892. évi, va la mint az
1920. évi tör vé nyek – 1951-es át ala kí tá sá -
ig mû kö dött.

Sar lós Ist ván

Dzsentritörténet 
– A szent sé git a te he tet len faj tá tok nak! –

üvöl töt te a fõ had nagy. – Kar cer be du ga tom
az egész ban dát, vagy a disz nók mel lé osz -
tom be. A bü dös kur va élet be a két ocs mány
pa raszt nak, hogy nem bír nak el egy ló val!

A pat ko ló ko vács, ter me tes em ber ing
nél kül, csak bõr kö tény volt elé be köt ve, ri -
ad tan néz te a tisz tet, aki nek rö vid re vá gott,
vé kony ba ju sza re me gett vas tag aj kai fö -
lött, s ös  sze nõtt szem öl dö ke vész jós ló an
emel ke dett a hom lo ká hoz te he tet len dü hé -
ben. A te li vér pej ló fel hor kant, nye rí tett,
hör gött, ráz ta a fe jét, de nem tu dott ki tör ni
a ka rám ból, pe dig min den igye ke zet meg -
volt ben ne. Az egyik le gény ott állt a fe jé -
nél a „pi pá val”, a hur kot már fel tet te a po -
fá já ra, de meg csa var ni nem tud ta, a má sik -
nak pe dig nem si ke rült meg tar ta nia a bal
hát só lá bat, amely rõl hi ány zott a pat kó.

S ez a má sik, a tisz ti szol ga ek kor elõ re
lé pett, hap ták ba vág ta ma gát, s mi e lõtt a
tiszt meg fe nyít het te vol na, már mond ta is:

– Herr Oberleutnant, ich melde gehor-
samst… en nek a ló nak be teg a lá ba... Nem
len ne sza bad ezt most meg pat kol ni…

A tiszt ke ze már-már po fon ra len dült, de
vé gül vis  sza fog ta ma gát.

– Mit be szélsz te it ten? Hogy ez a ló be -
teg? Hon nan ve szed ezt a ba rom sá got?

– Ich melde gehorsamst … ló val fog lal -
ko zó em ber vol tam én oda ha za is. Rosz -
 szul volt ez az ál lat pat kol va, a szeg meg -
sért het te a lá bát, s még nem gyógy ult meg.

– Na, ide fi gyelj, te pisz kos gaz em ber!
Most el mész, meg ke re sed az ál lat or vos szá -
za dos urat, és meg mon dod ne ki, tisz te let tel
ké re tem, hogy jöj jön ide! De ha ha zud tál,
ak kor a ke ser ves Is ten ir gal maz zon ne ked.

Ez a reg ge li eset járt Gá los Ri chárd fõ -
had nagy fe jé ben, mi köz ben el ha ladt a
Spitzer Kár oly és Fi ai Szesz- és Élesz tõ -
gyá ra mel lett, s be for dult a Köl csey ut cá ba.
A le gé nyé nek saj nos iga za volt, s ben ne né -
mi szé gyen ér zet tá madt ok ta lan in du la tá -
ért, és lo vá nak az ál la po ta is ag go da lom mal
töl töt te el. A vá ros köz pont fe lé igye ke zett,
de a ma gyar ki rá lyi 4. hon véd hu szár ez red

ba jai osz tá lyá nak eme le tes, dí szes kert tel
öve zett ka szár nyái tisz tes tá vol ság ra vol tak
in nen. A Haynald ut ca sar kán be lé pett egy
tra fik ba, hogy ci ga ret tát ve gyen ma gá nak,
majd a fe ren ce sek kert jé nek ke rí té se men -
tén ha lad va el ér te a Szent An tal ut cát, aho -
vá va ló já ban igye ke zett.

Ta valy egy lõkerti mu lat sá gon mu tat ták
be Mayer Kál mán já rás bí ró lá nyá nak, aki
Pola Negri-formára vá gott, szõ ke ha já val
hív ta fel ma gá ra a fi gyel met, de ter mé sze -
tes vi sel ke dé se, kön  nyen mo soly ra haj ló
ar ca is von zó vá tet te. Gá los a lány édes ap -
ját már ko rább ról is mer te, s ez né mi hely -
ze ti elõnyt je len tett szá má ra az ud var lás
kez de tén. Mos ta ná ban ez a kap cso lat kez -
dett ko moly ra for dul ni. Ter ka ha tá ro zott
von zal mat mu ta tott irán ta, s a csa lád sem
lá tott sem mi ki vet ni va lót ab ban, hogy a
sza bad kai ügy véd fia egy re gyak rab ban
meg for dult a Szent An tal ut cai ház ban.

Az ut ca zárt sor ban ál ló há za it ko csi be -
haj tás ra al kal mas fe dett ka pu alj kö töt te
össze. A Mayer-házban in nen lép csõ ve ze -
tett a zárt gang be já ra tá hoz, s a hos  szú, L-
ala kú fo lyo só ról nyíl tak sor ban az aj tók a
kü lön bö zõ he lyi sé gek be. Ri chárd ha tá ro -
zott lép tek kel ha ladt el a fa lá dák ba ül te tett
le an de rek mel lett, majd ko po gás után be -
nyi tott a sza lon ba.

– Csó ko lom a ke zét a höl gyek nek! Úgy
lá tom, nem a leg jobb kor ér kez tem!

– De hogy nem, ked ves Ri chárd, de hogy -
nem! – for dult fe lé a járásbíróné. – Jöj jön, se -
gít sen Ter ká nak szö ve tet vá lasz ta ni! Mit
gon dol, ez a diszk rét zöld len ne jobb, vagy
az a kék? En ci án? – for dult a buz gó ke res ke -
dõ se géd hez, aki a min tá kat hoz ta. – Egy kis -
kosz tü möt sze ret nék ne ki var rat ni a Ke resz -
tény Le á nyok Egye sü le te fel ol va só est jé re.

A se géd ud va ri a san bó lin tott a kér dés re,
az anya pe dig foly tat ta:

– Nem fri vol kis sé ez az en ci án? Bár egy
ti zen ki lenc éves lány még bár mi lyen színt
vá laszt hat, ugye?

– Húsz, anya! Húsz! Rá érsz fi a ta lí ta ni tíz
év múl va is.

A fõ had nagy el mo so lyo dott, s ha már
nem ke rül het te el az ál lás fog la lást, hát
meg tet te:

– Én a kék re sza vaz nék. Jól megy a Ter -
ka sze me szí né hez.

– Ma ga dip lo ma ta! De mél tá nyo lom,
hogy szem pont ja van – mond ta az anya.

– Nagy sá gos as  szo nyom, ne kem szem
pon tom van – s a szó közt je len tõ sen ki hang -
sú lyoz ta – , na gyon szép szem pon tom.

Köz ben hal kan nyílt az aj tó, s az utol só
mon dat ra be lé pett Mayer já rás bí ró:

– Csak azt ne fe ledd, fi am, hogy ami ne -
ked szem pont, az ne kem a sze mem fé nye!
– kap cso ló dott be a be szél ge tés be.

A fi a tal em ber kön  nye dén ös  sze csap ta a
bo ká it, meg ha jolt az ér ke zõ fe lé, s már ri -
posz to zott is:

– Ez az egyet len, ami ért ver seny re mer -
nék kel ni Kál mán bá tyám mal.

– Gra tu lá lok! Ud va rol ni, azt tudsz. Akár -
csak az apád. Ap ro pó: hogy van az apád?
Te szi-e még a szé pet a sza bad kai szép asz -
 szony ok nak?

– A ga val lér ga val lér ak kor is, ha öreg szik.
– Va ló ban! Kü lö nö sen, ha ban kók tól

vas tag a tár cá ja.
A bí ró mon da ta an  nyi ra si mán gör dült,

hogy Ri chárd nem tud ta el dön te ni, éle van-
e a sza vak nak. An  nyit tu dott, hogy az ap ja
és a bí ró egy osz tály ba járt haj dan a sza -
bad kai gim ná zi um ban, de köz tük lé võ súr -
ló dás ról so sem hal lott. Nem volt ide je
azon ban töp ren ge ni, mert az apa el lent -
mon dást nem tû rõ en in vi tál ta:

– Gye re fi am, hagy juk a höl gye ket! Ilyen
fon tos dön tés ben nem sza bad be fo lyá sol ni
õket. Igyunk egy korty tör kölyt, elég en ge -
det len na pom volt má ma –, s meg in dult a
sza lon ból az ebéd lõ be ve ze tõ aj tó fe lé.

Ta lán há rom hét is el telt a szö vet vá lo ga -
tás óta. Ri chárd jól em lé ke zett, hogy ak kor
még nem vi rág zott az akác, most meg a fe -
hér szir mo kat, ame lyek meny as  szo nyi
csip ké hez te szik ha son ló vá vé gig az ut ca
hos  szán a fák lomb ko ro ná ját, mé hek dön -
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gik kö rül, s le hul lott szá raz szir mok kal van
te le a jár da.

Ült a sza lon egy karfátlan fo tel jé ben, ke -
reszt be tett lá bán a hu szár csiz ma oly fé nye -
sen csil lo gott, hogy ar cá nak tü kör kép ét lát -
ta ben ne. Ter ká ra várt, hogy el kí sér je a
Nem ze ti Szál ló ba, ar ra a bi zo nyos fel ol va -
só est re, s biz tos volt ben ne, hogy a lány
kék kosz tüm ben lép majd a sza lon ba. Fel -
állt, az ab lak hoz sé tált, s az egyen ru ha
egyen le te sen fe szült raj ta. Meg kel le ne már
egy szer di csér nem a tisz ti szol gá mat – gon -
dol ta. – De rék, jó ra va ló bu nye vác le gény,
jól a gon do mat vi se li.

A kis cse léd lé pett a sza lon ba az ebéd lõ
fe lõl, s egy tál ka fris sen sült po gá csát tett
elé az asz tal ra.

– Tes sen pa ran csol ni, még me leg!

Ter ka itt a leg szebb, ál la pí tot ta meg ma gá -
ban Ri chárd, ami kor he lyet fog lal tak a
Nem ze ti Szál ló nagy ter mé ben. A var ró nõ
re me kelt, a kék kosz tüm tel teb bé, as  szo nyo -
sab bá tet te a lány nyú lánk alak ját. Ha tan ül -
ték kö rül az asz talt. A két Csátaljai fiú, Alpár
és Le ven te, akik had na gyi rang ban együtt
szol gál tak Ri chárd dal. Gye rek ko ri ba rát ság
fûz te ös  sze õket, és Schnitzler Kár oly hu szár
al ez re des, lak ta nya és mén te lep pa rancs nok
jobb pil la na ta i ban a há rom test õr nek ne vez -
te õket. Õk is szí vük vá lasz tott já val jöt tek:
Alpár Ol gá nak, Huth li kõr gyá ros lá nyá nak
ud va rolt, Le ven te pe dig Klá rit, egy gaz dag
bács kai föld bir to kos lá nyát kí sér te. Nem
elõ ször vol tak együtt, a lá nyok kö zött is ala -
kult már va la mi ba rát ság fé le, de ez a mai al -
ka lom ki mon dat la nul is mint ha fon to sabb
lett vol na, mint ko ráb bi együtt lé te ik.

A vá ra ko zás iz gal ma fény lett a lá nyok
sze mé ben.

Alig fi gyel tek a fel ol va sott szö veg re,
amely a szep lõ te len fo gan ta tás lé nye gét
volt hi vat va meg vi lá gí ta ni az if jú höl gyek
elõtt, s amint az est hi va ta los ré sze vé get
ért, majd a pin cé rek át vet ték a te re pet, és a
ci gány ze né szek is han gol ni kezd tek, iz gal -
mu kat alig tud ták pa lás tol ni.

Alpár té to vá zott kis sé, hogy fel áll jon-e,
vé gül még is úgy dön tött ma gá ban, hogy ül -
ve ma rad, és így szó lalt meg:

– Olgicám, vol na va la mi ki fo gá sa az el -
len, ha ma es te ked ves szü le i tõl meg kér -
ném a ma ga ke zét?

A lány eny hén szep lõs ar cán szé les mo -
soly te rült szét. Erõ sen re mél te ezt a pil la -
na tot, s szin te ki bug  gyant be lõ le a vá lasz:

– Er re vá rok, mi ó ta elõ ször tánc ba vitt!
A kéz csók után Le ven te vet te át a szó t:
– Csátaljai Le ven te hu szár had nagy ké ri

Lan tos Klá ri kis as  szony en ge dé lyét ha son -
ló had mû ve let vég re haj tá sá hoz.

– Az en ge délyt meg adom  – vet te a la pot
a lány –, de nem sze ret ném, ha a had nagy
úr ké sõbb füg ge lem sér tést kö vet ne el.

– Ezt hogy ért sem? – kér dez te meg le pet -
ten a fiú.

– Hogy a pa rancs nok to vább ra is én
ma ra dok.

A de rült ség kö ze pet te Ri chárd be le túrt
dús, fe ke te ha já ba  – ez volt a jel –, s a ze -
ne kar tust hú zott, majd ma ga Schwartz
Má tyás, a szál lo da tu laj do no sa hoz ta a két,
ha tal mas cso kor vö rös ró zsát, s eze ket vá -
zá ban azon nal az asz tal ra he lyez ték.

Ám ek kor a dol gok vá rat lan for du la tot
vet tek. Ter ka a har ma dik fo lya mod ványt
vár ta, de csak a pi ko ló fiú ér ke zett, s a cso -
kor, ame lyet át adott Ri chárd nak, mind ösz -
 sze öt szál ró zsá ból ál lott, ame lyek kö zött
– szin te csú fo ló dó an –  egy, hos  szú szá rán
ha gyott mák gu bó dí szel gett.

– Nem sze ret ném, Ter ka, hogy ma ga vi -
rág nél kül ma rad jon! – ad ta át a fõ had nagy
a csok rot.

A had nagy ok fe gyel me zett, ko moly arc -
cal néz tek ma guk elé, Ol ga és Klá ri ar cán
azon ban meg fa gyott a mo soly, Ter ka pe dig
el sá padt, de igye ke zett tar ta ni ma gát. Úgy
érez te, el ho má lyo sult kö rü löt te a vi lág.
Csak fol to kat lá tott, és hang fosz lány ok ju -
tot tak el hoz zá. Sze ret te vol na, ha va la mi
jó té kony tün dér ha za va rá zsol ná. Nem tud -
ta men  nyi idõ telt el, míg vég re meg szó lalt:

– Fõ had nagy úr, kí sér jen ha za, ros  szul
ér zem ma gam!

Fel állt, s bi zony ta lan lép tek kel bo tor kált
a ki já rat fe lé. Úgy érez te, min den ki õt né zi,
s a szé gye nét lát ja.

A konf lis az in tés re en ge del me sen oda -
ka nya ro dott a Nem ze ti Szál ló mell véd jé -
hez, s a lo vacs kák a Sugovica-illatú szél -
ben meg áll tak a lép csõ elõtt. Ter ka nem fo -
gad ta el Ri chárd fe lé je nyúj tott ke zét, ha -
nem a ko csi fém kar fá já ba ka pasz kod va lé -
pett fel, s he lyet fog lalt az ülés sar ká ban.
Sá padt volt, az aj ka re me gett, s szin te ön tu -
dat la nul mar kol ta a kis ró zsa csok rot. A fiú
is fel lé pett, s a le he tõ leg tá vo labb ült le a
lány tól. A ko csis rö vi den meg húz ta a szá -
rat, s a lo vak csi lin gel ve el in dul tak, ke resz -
tül a Szent Ist ván té ren.

– Meg szé gye ní tett! – mond ta szin te szi -
szeg ve, a fo gai kö zül a lány.

– Drá ga Ter ka … – kezd te vol na a fõ had -
nagy, de a lány azon nal le in tet te:

– Nem kell! Elég, hogy en gem meg alá -
zott, sa ját ma gát már ne aláz za meg az zal,
hogy ma gya ráz kod ni kezd! Van nak hely ze -
tek, ami kor fe les le ges a ma gya rá zat.

Le tet te a csok rot ket te jük kö zött az ülés re.
Moz du la tá ban te he tet len düh és a ne vel te té -
sé bõl adó dó fe gyel me zett ség vi as ko dott.

– Ha a sze rel me va ló di lett vol na, nem
hoz en ge met ilyen hely zet be. Mi ért nem
men tet te in kább ki ma gát? Ha zud hat ta vol -
na, hogy szol gá lat ra be ren del ték, vagy
akár mit … s az tán küld egy le ve let…

Hang ta la nul, kön  nyek nél kül sír ni kez dett,
szin te vo nag lott a tes te. Lát szott, alig tud
meg bir kóz ni a ben ne go moly gó fáj da lom -
mal. A le szál ló es te jó té kony fél ho mály ba
bur kol ta az ar cát, mé lye ket lé leg zett, s ahogy
a fo gat be for dult a Szent An tal ut cá ba, a
macs ka kö vek fö lött az ar cá ba höm pöly gõ
akác il lat szin te el bó dí tot ta. Már nem a csa ló -
dás fáj dal mát érez te na gyobb nak, ha nem a
szé gyent. A há rom lány kö zül õ volt a leg biz -
to sabb a dol gá ban. Min den jel ar ra utalt,
hogy má tól ho má lyos ter vei biz tos ala kot öl -
te nek. S most szer te fosz lot tak az ál mok.

A konf lis meg állt a ház elõtt, a ko csis szó
nél kül is tud ta a dol gát. Ri chárd a ke zé be
nyo mott egy ban kót, és si et ve a lány után
eredt, aki már a ka pu ban állt.

– Ter ka, az ülé sen fe lej tet te a csok rát –, s
nyúj tot ta a vi rá go kat a lány fe lé, aki kel let -
le nül vet te a ke zé be.

– Kö szö nöm – mond ta olyan hang súly -
 lyal, amely nek egé szen más volt a je len té -
se. – Is ten ve le, fõ had nagy úr! Nem ve -
szem zo kon, ha a jö võ ben el ke rü li a Szent
An tal ut cát.

Ri chárd ek kor erõs, ha tá ro zott moz du lat -
tal meg fog ta a lány kar ját, hogy az meg bor -
zon gott be lé, majd így szólt hoz zá:

– Ter ka … meg ér tem a fáj dal mát. De ar -
ra em lé kez ve, ami szép volt ed dig köz tünk,
te gyen meg va la mit!

– Ugyan mit? – húz ta fel a szem öl dö két
a lány, s hang ja el uta sí tó an csen gett.

– Ké rem, tör je fel azt a mák gu bót, ami
ott van a csok ra kö ze pén!

Ter kát meg lep te a ké rés, ta nács ta lan ság
fu tott át az ar cán, ahol az ér zel mek az el -
múlt fél órá ban lát ha tó nyo mo kat hagy tak.

– Úgy lá tom, nem si ke rült be fe jez nie a
szín já té kot. De már mind egy. Ne kem már
úgy is mind egy.

Ki húz ta a szá raz szá lat, ös  sze nyom ta a
gu bó te te jét, amely meg le pe tés re kön  nyen
le vált. S a ház elõtt ál ló gáz lám pa sá padt
fé nyé ben meg csil lant va la mi a nö vény fél -
gömb jé nek al ján.

Egy gyû rû volt.
A lány fel si kol tott, a fe szült ség vil lám ként

sza ladt vé gig raj ta, és a sem mi be tûnt. Olyas -
mit ér zett, amit a ful dok ló, ami kor ki eme lik
a víz bõl. Ököl be szo rí tot ta a ke zét, s ahogy a
ka la pács le sújt, ver ni kezd te a fiú mel lét.

– Ma ga … ma ga … szé gyen te len gaz -
em ber …

Zo ko gott és ne ve tett egy szer re, majd át -
ölel te mind két kar já val Ri chárd nya kát, és
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lá bát térd ben be hajt va egész sú lyá val rá ne -
he ze dett.

– Gaz em ber … gaz em ber … Most azon -
nal vi gyen vis  sza a töb bi ek hez! Aka rom,
hogy õk is tud ják.

– Fe les le ges. Az óta már a lá nyok is tud -
nak min dent. De a szín já ték foly ta tó dik, és a
má so dik fel vo nás ra oda bent ke rül sor – in -
tett a ka pu fe lé, amely már nem volt olyan
ko mor Ter ka szá má ra, mint az ide ér ke zés -
kor. A fiú pe dig ke zé be vet te a lány ke zét, és
szer tar tá so san fel húz ta rá a gyû rût. Há rom
ap ró ru bint kõ csil lo gott a fog la la ton.

Ahogy oda ér tek, Ter ka szin te fel tép te a
sza lon aj tót, s az any já hoz ro han va csak
ennyit tu dott mon da ni:

Anyu kám! Anyu kám! – s meg mu tat ta
uj ján a gyû rût. Fel sem tûnt ne ki, hogy a
szü lei ün nep lõ be öl tö zöt ten ül tek a pet ró le -
um csil lár gyen ge fé nyé ben, s hogy a har -
ma dik ró zsa cso kor ott áll vá zá ban a két ab -
lak kö zöt ti do hány zó asz ta lon.

Ri chárd a já rás bí ró elé lé pett, aki a ke zét
nyúj tot ta, majd át ölel te:

– Is ten ho zott a csa lád ban, édes fi am!
Gra tu lá lok!

Ter ka ek kor ra már ma gá hoz tért, meg lát -
ta a csok rot is a vá zá ban, s rá döb bent a
hely zet re:

– Ti ezt tud tá tok? Min dent tud ta tok?
Hogy én mi lyen os to ba va gyok!  Ri chárd –
for dult a fi a tal em ber fe lé –, ma ga pá lyát té -
vesz tett. Szín ház ren de zõ nek kel lett vol na
men nie.

– Ak kor ta lán meg is tart hat nánk azt az
el jegy zést, s az tán jöj jön a va cso ra! –
mond ta az apa.

– De édes apám! Ri chárd szü lei nél kül?
An  nyi ra még sem sür gõs – mond ta, és re -
mény ke dõn né zett a fiú fe lé, aki ko rá nál
öre gebb nek lát szó, gyor san õszü lõ ap ja
mel lett áll va még an nál is ma ga sabb nak lát -
szott, mint ami lyen va ló já ban volt. Ek kor a
fiú ha tá ro zott lép tek kel oda ment az ebéd lõ -
aj tó hoz, ki nyi tot ta és be szólt a sö tét be:

– Apu kám, anyu kám! Le gye nek szí ve sek!
Ter kát az ed di gi ek is pró bá ra tet ték.

Most is mét ki tört raj ta a zo ko gás, de ez már
bol dog zo ko gás volt, amely Ri chárd édes -
any já nak vál lá ra bo rul va halt el.

Az el jegy zés meg tör tént, a va cso ra el fo -
gyasz ta tott, s az es kü võ ki tû ze tett Szent Ist -
ván nap já ra, a ba rá tok temp lo má ba. Dr. Gá -
los és ne je ér zé keny bú csút vett a há zi ak tól,
ám a já rás bí ró ra gasz ko dott hoz zá, hogy el -
kí sé ri õket a szál lo dá ba. Ri chárd is in dul ni
ké szült. Ke zet csó kolt re mény be li anyó sá -
nak, s Ter ká ba ka rol va el in dul tak a hos  szú
gan gon, amely nek ud var fe lõ li ol da lán fes -
tett üveg ab la kok nyíl tak, a má sik ol da lon az
aj tó kat lam bé ria vet te kö rül, s a be le app li -

kált ke re tek ré gi fo tó kat õriz tek. Ter ka úgy
szo rí tot ta Ri chárd kar ját, mint ha a fiú me ne -
kül ni akar na, pe dig de hogy is akart. Va la mi
so sem ér zett nyu ga lom száll ta meg, ami a
lány vé kony, de erõs kar já ból áradt.

Ám ami kor a fo lyo só vé gé re ér tek, a lány
nem a sze ces  szi ós, vi rág fo lyon dá rok kal fes -
tett üve ges aj tót nyi tot ta ki, amin túl a ka pu -
be já rat hoz le he tett jut ni, ha nem a sa ját szo -
bá ja aj ta ját. Ri chárd meg állt, s nem ér tet te a
hely ze tet. Kö ze lebb lé pett a nyi tott aj tó hoz.

– Jöj jön már! – sut tog ta Ter ka, s mind két
ke zé vel meg ra gad va a fér fi kar ját, húz ta be
a szo bá ba.

Ri chár dot ala po san meg lep te a vá rat lan
for du lat, de nem mér le gelt sem mit, meg ad -
ta ma gát a pil la nat nak. Fe le más ér zé sei tá -
mad tak, mert a moz du lat, ahogy Ter ka be -
húz ta õt a szo bá ba, eszé be jut tat ta a ko ra -
dél utánt. Két kéz ak kor is át kul csol ta a kar -
ját, s szin te azo nos moz du lat tal von ta ma gá -
hoz. Más faj ta ke zek vol tak, mint a meny -
asszo nyáé, tel tek és pu hák,  bár az il la tuk
kö zön sé ge sebb, mint amit most ér zett. A
lány szo ba bú to rai tom pán fe hér let tek a fo -
lyo só ról be szû rõ dõ gyér fény ben, de ben ne
már a dél utá ni szo ba ké pei to lul tak fel, s
elé be to la kod tak az ele ven lát vány nak.

Ezen a dél utá non vé gig sé tált az al só kor -
zón, a szo mo rú fû zek ár nyé ká ban, alig vet ve
pil lan tást a hor gá szok ra, majd si e tõs re fog va
lép te it, fel a lép csõn a Ba goly vár irá nyá ba
tért, majd to vább. S az tán be lé pett va la ho va,
amit jó hí rû rossz ház nak ne vez nek. A hal lon
át a sza lon ba ju tott, amely eb ben a ko rai órá -
ban ki halt nak bi zo nyult, de madam Hermi
má zsás bá ja i val már gu rult is elé be.

– Is ten hoz ta, Is ten hoz ta „én hõs hu szá -
rom”  – ez utób bit éne kel ve, mert hogy a Já -
nos Vi tézt so ha el nem mu lasz tot ta vol na
meg néz ni a haj dan szebb na po kat meg élt
hölgy. Ilyen ko rán? És be je len tés nél kül?

– Bojána?
– Mein Gott, mein Gott, na gyon saj ná -

lom, de ven dé ge van. Ha tud tuk vol na,
hogy jön… Ha tud tuk vol na… Van ide je
vár ni ki csiny két? Igyon meg ve lem ad dig
egy po hár ka pezs gõt! – s már ka ron is kap -
ta a fi a tal em bert, és von szol ta  egy ha tal -
mas páf rány kö ze lé be.

Ri chár dot kel le met le nül érin tet te, hogy
vár nia kell, de tu do má sul vet te a hely ze tet.
S madam Hermi már csa cso gott is to vább:

– Azt súg ták ne kem, hogy az új vi dé ki
Her ceg-dí jon ma ga a fa vo rit. Mit mond ne -
kem, te gyek fel a lo vá ra egy kis ös  sze gecs -
két? Nincs még egy olyan Reiter, mint Gá -
los Ri chárd. Ezt is mond ják! Ugye, jól
mond ják?

– Saj ná lom, madam Hermi, de be teg a lo -
vam, ezért én is csak né zõ le szek Új vi dé ken.

– Mein Gott, mein Gott! Ich bleibe Arme.
– Ccc! Na gyon ag gó dom ma gá ért! De

re mé lem, hogy azért lesz ez után is mit a
pezs gõ be ap rí ta nia.

– Csú nya fiú, min dig go nosz ko dik ve -
lem! – ütött a ke zé re a le gye zõ jé vel ne vet -
ve. – De úgy hal lom, már me het is …

Ri chárd ket te sé vel vet te a lép csõ ket, a
for du ló ban majd el so dor ta a tá vo zó ven dé -
get, aki kel le met len test sza got árasz tott, bár
jól öl tö zött úr be nyo má sát kel tet te. Szo kott
mód ján ko po gott, négy uj jal zon go ráz va
vé gig az aj tón, ami azon nal ki nyílt.

– Srce moje, Ri chárd! – csap ta ös  sze te -
nye rét Bojána, s mind két ke zé vel meg ra -
gad va húz ta be a szo bá ba. – Ilyen vá rat la -
nul, ilyen szo kat lan idõ pont ban?

Ri chárd át ölel te a lányt, aki bár nem volt
kö vér, de göm bö lyû min de nütt, s mint a
macs ka, si mult a ka to ná hoz, aki hos  szan
tar tot ta a kar ja i ban moz du lat la nul.

– Csak nincs va la mi baj? – bon ta ko zott
az öle lés bõl a lány, mert ko ráb bi együtt lé -
te ik so rán Ri chárd min dig mo hóbb nak bi -
zo nyult.

– Nincs, kis vi rá gom! Hadd lás sa lak,
szép vagy-e még?

– Szép is va gyok, jó is va gyok… – pör -
dült meg a ten ge lye kö rül a lány, s ugyan -
az zal a moz du lat tal dob ta le ma gá ról a kö -
penyt, ami alatt nem vi selt sem mit.

Bojána szá má ra ta lál ko zá sa ik ün nep nek
szá mí tot tak. A má sok kal va ló együtt lé tet
ke ser ves mun ká nak tar tot ta, s igye ke zett
mi nél elõbb túl len ni raj ta, de a hu szár tiszt,
ha nem si e tett, vagy nem volt túl mo hó, az
öröm öb lé be eve zett ve le. S ez út tal a fiú tü -
rel me sebb volt, mint bár mi kor ko ráb ban, s
a bõ rét olyan si má nak érez te, mint ha cse -
cse mõt si mo gat na. Az öröm el jött, majd el -
il lant, s a vas kos va ló ság lett úr rá a sze gé -
nyes be ren de zé sû szo bá ban.

Ri chárd fel öl tö zött, a meg szo kott ös  sze -
get oda csúsz tat ta a gyer tya tar tó alá az éj je -
li szek ré nyen, majd a tár cá ja ol dal zse bé bõl
vé kony arany lán cot vett elõ, ame lyen ke -
reszt füg gött. Át ölel te Bojánát, s az ék szert
fel csa tol ta a nya ká ra. A lány a tü kör elé lé -
pett, meg néz te az aján dé kot, s Ri chárd fe lé
for dult:

– Ezt most mi ért kap tam?
– Bú csú aján dék! Nem jö vök töb bet,

Bojána.
– Is te nem, át ve zé nyel tek?
– Nem. Meg nõ sü lök.
A lány ar cán könny csepp gör dült vé gig, az

ab lak fe lé for dult, s szin te ma gá nak mond ta:
– Min dig így van ez, min dig. Tud tam,

hogy így lesz.
Le tö röl te az ar cát, meg for dult, két ke zé -

be fog ta a fiú ar cát, majd meg csó kol ta.
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– Menj! Menj! – s ki nyi tot ta az aj tót.
Mint va la mi film, per gett le az új don sült

võ le gény fe jé ben ez a dél utá ni intermezzó,
ami nek – úgy gon dol ta –  nem sza bad je -
len tõ sé get tu laj do ní ta nia, de az em lék ké -
ret le nül to la ko dott elõ, amint Ter ka be von -
ta õt a szo bá já ba.

Amint be csu kó dott az aj tó, a kulcs meg -
for dult a zár ban, s a szo bá ra te rem tés elõt -
ti sö tét ség bo rult. Az ut cai ab la kok spa let -
tá ja zár va, így kint rõl sem szû rõd he tett be
sem mi fény. Ri chárd ma gá hoz húz ta a
lányt, s ahogy a lep ke érin ti a fû szá lat,
olyan gyen géd ség gel csó kol ta meg. A
lány re me gé sé bõl érez te, hogy nem ju tott
ben ne nyug vó pont ra a me rész el ha tá ro zás
kel tet te fé le lem, de ahogy vis  sza ölelt, az

azt su gall ta, hogy nem bán ta meg. Ab ban
a pil la nat ban, ami kor Ter ka meg ra gad ta
Ri chárd kar ját, ki tör lõ dött min den a tu da -
tá ból, amit pol gá ri er kölcs rõl ta nult, s amit
hit tan órán igye kez tek be lé je plán tál ni.
Nem volt ben ne más eb ben a pil la nat ban,
csak a di a dal mas élet vágy és a sze re lem
min dent át ha tó szim fó ni á já nak hang jai.

S ez a mu zsi ka ölel te-ka rol ta egész éj -
sza ka, fel har sa nó dal la ma ég be re pí tet -
te, majd el hal ku ló ak kord jai vis  sza hoz -
ták a föld re, hogy a ze ne is mét fel szár -
nyal jon, lo bog va, ke resz tül a sö té ten,
ar ra ve zet ve a lel ket, ahol már sem mi
sincs, csak a ma guk ba for du ló kö rök ti -
tok za tos spi rál ja.

*

Az tán az es kü võ bõl nem lett sem mi sem.
Elõ ször Bojána tûnt el madam Hermi jó

hí rû há zá ból, né hány törzs ven dég õszin te
saj ná la tá ra, majd az a hír jár ta, hogy Gá los
Ri chárd fõ had na gyot azon na li ha tál  lyal át he -
lyez ték a nyír egy há zi hu szár ez red be, Mayer
Ter kát pe dig nem le he tett töb bé lát ni a vá ros -
ban. Be teg lett, Sommer dok tor úr járt a
Szent An tal ut cai ház ba, ke zel ni a nya va lyá -
ját. A jól ér te sül tek sze rint trip pert ka pott.

Fél év se telt el, 1914 ké sõ õszén, mi re a
le ve lek le hul lot tak, a Ba jai Hír lap há bo rús
ro va ta tu dat ta mind azok kal, akik is me ret ék
és sze ret ték, hogy Gá los Ri chárd fõ had nagy
a galiciai fron ton, hu szár ro ham so rán hõ si
ha lált halt.

Ha mar Pé ter

Mal mok a ví zen – szak ma tör té ne ti kon fe ren ci ák
a ha jó mal mok ról, Ba ja 2012. (Könyv is mer te tés)

A ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dés
gyü möl cse ez a ha jó mal mok ról szó ló, tet -
sze tõs kül se jû (bo rí tó terv: Klossy Irén),
szé pen il luszt rált ki ad vány, ame lyet a Ba jai
Ha jó ma lom Egye sü let Gom bos szer bi ai te -
le pü lés sel kö zö sen el nyert Eu ró pai Uni ós
pá lyá za ti pénz bõl je len te tett meg. (Szer -
kesz tet te Fá bi án Bor bá la)

A kö tet anya ga négy ba jai ren dez vé nyen
ta valy el hang zott elõ adá sok szer kesz tett
vál to za tát ad ja köz re. 

Ha ar ra gon do lunk, hogy a XVIII. szá -
zad ban még ha jó mal mok szá zai, vagy ta lán
ez rei dol goz tak fo lyó in kon, ame lyek bõl
nap ja ink ra egy-két hír mon dó ma radt – em -
lé kük meg örö kí té sé vel, tör té ne tük nép sze -
rû sí té sé vel fon tos, múlt men tõ mun kát vé -
gez a 2007-ben ala pí tott Egye sü let.

Az em lí tett elõ adá sok nem ki zá ró la go san
a ba jai ha jó mal mok ra vo nat koz tak. Dr. Falu-
di Gá bor Ba ja ví zi kör nye ze té rõl ér te kez ve
be mu tat ja azt a sze re pet, ame lyet a Du na
ját szott, és mind a mai na pig ját szik a tér ség
köz le ke dé si és ke res ke del mi köz pont já ban,
Ba ján. Meg em lé ke zik Türr Ist ván tá bor -
nok ról, aki az 1870-es évek ben a Fe renc-
csa tor nát a Baja-Bezdáni ket tõs mû kö dé sû
(víz beeresz tõ és ha jó zó) táp csa tor na se gít -
sé gé vel szü lõ vá ro sá hoz csat la koz tat ta,
meg épít tet ve Eu ró pa leg na gyobb tég la fa la -
za tú ví zi mû tár gyát, a De ák Fe renc-zsi li pet.
Kü lön ér té ke Faludi ta nul má nyá nak az a
gaz dag iro da lom jegy zék, amely az ér dek lõ -
dõk nek, ku ta tók nak se gít sé get nyújt a té má -
ban va ló to váb bi el mé lyü lés re.

Dr. Osváth Gá bor Dá ni el a Víz erõ haj tot -
ta mal mok té má ját dol goz ta fel rö vid tör té -

ne ti ös  sze fog la lá sá ban. Az el sõ ha jó ma lom
lé te sí té sé nek his tó ri á ját is meg tud hat tuk tõ -
le: „...537-ben az osztrogótok ost rom alá
fog ták Ró ma vá ro sát,... el zár ták és el te rel -
ték... a mal mok so rát is táp lá ló – víz ve ze ték
út ját. A ki éhez te tés sel fe nye ge tett (Ró ma
vé dõ je), Falvius Belisarius ke let-ró mai had -
ve zér olyan meg ol dást ke re sett, amel  lyel
füg get le ní te ni ké pes a mal mok mû kö dé sét
és ez ál tal had se re ge élel me zé sét az ost rom -
ló erõk tõl. En nek ér de ké ben a fa la kon be -
lül, a Tiberisen úszó (le hor gony zott) ha jó -
tes tek re te le pí tet te át a mal mok be ren de zé -
sét, és a két ha jó test kö zé füg gesz tett, alul -
csa pott víz ke re kek se gít sé gé vel za var ta lan -

ná tet te mû kö dé sü ket....”. Per sze le het,
hogy a tör té net a le gen dák so rá ba tar to zik,
de a ha jó mal mok meg je le né sét nyu god tan
da tál hat juk a ró mai kor ra. A szer zõ ki emel -
ten fog lal ko zik a ha zai mal mok el ter je dé sé -
nek jel lem zõ for du ló pont ja i val, egé szen a
nagy kon ku rens, a gõz mal mok XIX. szá -
zad vé gi tér hó dí tá sá ig. A nagy ga bo na köz -
pon tok ma lom ipa ra ugyan ak kor jó ide ig
nem tet te fe les le ges sé a kis tel je sít mé nyû,
de a he lyi igé nye ket ki elé gí tõ ví zi- és ha jó -
mal mok mû köd te té sét. Az utób bi ak ra in -
kább a ví zi köz le ke dés fej lõ dé se mér te a
nagy csa pást, mert az ál lan dó, me net ren -
dek hez kö tött ha jó for gal mat aka dá lyoz ták.
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Jól le het a há bo rúk ide jén a víz zel haj tott
mal mok je len tõ sé ge új ra meg nõtt, a XX.
szá zad ban las san ki kop tak a min den na pi
gya kor lat ból. A leg na gyobb vesz te sé get a
ha jó mal mok pusz tu lá sa te rén kell kény sze -
rû en el köny vel nünk. „Utol só pél dá nya ik az
1960-as évek ben tûn tek el fo lya ma ink ról,
leg to vább a Dél vi dé ken szol gál ták az õr le -
tõ ket.” Ma már in kább az ide gen for ga lom
ér dek lõ dé se se gí ti a né hány meg ma radt ma -
lom mû köd te té sét, vagy a már a for ga lom -
ból ki von tak re konst ruk ci ó ját.

Jáki Ré ka Ví zi ma lom – ha jó ma lom címû
írá sa egy si ke res kez de mé nye zés – az egy -
ko ri rác ke vei ha jó ma lom 2010. évi hely re -
ál lí tá sa –  kap csán az egy ko ri rác ke vei ha -
jó mal mok szer ke ze té rõl, mû köd te té sük rõl,
va la mint ar ról szól, mi ként épí tet ték egy -
kor eze ket az im po záns ví zi gé pe ze te ket.

A ré gi mal mok nak azon ban nem csak ha -
zánk ban van nak ra jon gói, ha nem szer te Eu -
ró pá ban, sõt az egész vi lá gon. Hi szen a mal -
mok és a mol ná rok a mû ve lõ dés tör té net ben
ki emel ke dõ sze re pet ját szot tak a kez de tek tõl
fog va. A Nem zet kö zi és ma gyar molinoló-
giai tár sa ság ról adott szá mot rö vid ös  sze fog -
la ló já ban az 1997-ben ala kult ha zai szer ve -
zet el nö ke, dr. Ba lázs György. Tõ le tud juk,
hogy Nem zet kö zi Molinológiai Tár sa ság
szü le té sét a por tu gá lok nak kö szön het jük,
akik az 1965-ben, Casciasban tar tott el sõ
nem zet kö zi ta lál ko zón kez de mé nyez ték egy
ha tá ro kon át nyú ló tár sa ság meg ala kí tá sát.
„Ek kor ha tá roz ták meg a molinológia ter mi -
no ló gi át mind ar ra a te vé keny ség re, ame lyet
a ví zi, szél, il let ve em be ri, ál la ti erõ vel mû -
kö dõ mal mok tör té ne ti, tech ni ka tör té ne ti
ku ta tá sá val ös  sze függ.” A nem zet kö zi tár sa -
ság mel lett a ha zai tag szer ve zet mû kö dé sé -
rõl is ké pet ka punk, mely tag szer ve zet meg -
ala ku lá sá nak dön tõ lö kést adott, hogy Ma -
gyar or szág ren dez het te meg 1997 au gusz tu -
sá ban a Nem zet kö zi Molinológiai Tár sa ság
9. szim pó zi u mát.

Tá gabb nem zet kö zi ös  sze füg gés rend -
szer be he lyez te a ba jai kez de mé nye zé se ket
Rónay Ist ván az Eu ró pai Du na-Ré gió Stra -
té gia és a ci vil szer ve ze tek címû ta nul má -
nyá ban, ki emel ten ke zel ve azt a kér dést,
mi ként já rul hat nak hoz zá a ci vil szer ve ze -
tek a Duna-Régió Stra té gia si ke ré hez.
Mind ezek mel lett meg ál la pí tot ta, hogy Ba -
ja még nem iga zán hasz nál ta ki azo kat az
adott sá ga it, me lyek re ala poz va je len tõs
mér ték ben fej lõd het ne a he lyi tu riz mus.
Le he tõ sé get nyújt hat mind er re, ba ja von -
zás kör ze té nek sok nem ze ti sé ge, a Baja-
Hajós bor vi dék, a Ge menc, a Du na mel lék -
ág rend sze rei, a Vaj da ság gal kö zös fej lesz -
té si le he tõ sé gek, a Baja-Bezdáni táp csa tor -
na és an nak holt ág-rend sze rei, stb.

Gaz da ság tör té ne ti szem pont ból iz gal mas
té mát vá lasz tott Kothencz Ke le men Tör té -
ne ti, nép raj zi ada lé kok a Ba ja kör nyé ki ha -
jó mal mok ról szól va. Szá mos le vél tá ri for -
rást fel tár va nem csu pán a ha jó mal mok
szer ke ze ti ele me i nek vál to zá sát kö vet te
nyo mon, ha nem ar ra is ta lált for rá so kat,
mi ként il lesz ke dett a ha jó mol ná rok te vé -
keny sé ge a kor gaz da sá gi rend sze ré be, mi -
lyen va gyo ni vi szo nyok kö zött mû köd tek,
avagy mi mennyi be ke rült szá muk ra. Táb -
lá zat ban ad ta meg, hogy 1843-ban egy
adott ha jó ma lom épí té si és üze mel te té si
költ sé gei ho gyan ala kul tak. Az már csak
szo mo rú meg jegy zés volt ér te ke zé se vé -
gén, hogy 1925-ben a ba jai mol nár ipar tár -
su lat fel osz lott, azt kö ve tõ en né hány ví zi -
ma lom ma radt hír mon dó ul, de a II. vi lág -
há bo rú eze ket is el so dor ta.

Dr. Balla Fe renc és dr. Balla Ist ván A
szer bi ai Észak nyu gat-Bács ka du nai ha jó -
mal ma i ról szól tak a kö tet kö vet ke zõ ta nul -
má nyuk ban. Ada ta i kat nem csu pán le vél tá -
ri és iro dal mi for rá sok ból me rí tet ték, ha -
nem az egy ko ri mol ná rok le szár ma zot ta i -
val ké szí tett gyûj té sük alap ján is fon tos té -
nye ket si ke rült rög zí te ni ük egy el múlt vi -
lág ról. „A mai szerb-ma gyar or szág ha tár tól
Apatinig ter je dõ Du na-sza ka szon a 19. szá -
zad kö ze pé tõl a 2. vi lág há bo rú vé gé ig
mint egy 40 ha jó ma lom dol go zott. Eze ket a
fo lyón ál ta lá ban olyan he lyek re he lyez ték
el, ahol a víz sod rá sa a leg erõ sebb volt. A
leg több mal mot Bezdánnál és Apatinnál
üze mel tet ték.” Az egy ko ri vi szo nyok fel -
de rí té sé ben fon tos tám pon tot je len tet tek az
egy ko ri kéz ira tos tér ké pek, ame lyek pon to -
san je löl ték, hol és men  nyi ha jó ma lom üze -
melt a szá za dok so rán. A szer zõk tör té ne ti
fel tá ró mun ká ja és an nak szel le me szé pen
si mul ab ba a dél vi dé ki so ro zat ba, amely -
nek az el múlt szá zad utol só har ma dá ban
Kalapis Zol tán volt egyik meg ha tá ro zó
egyé ni sé ge.

Ah hoz, hogy át fo góbb tör té ne ti mun kák
is szü let hes se nek, nagy szük ség van az ada -
tok pon tos fel tá rá sá ra, ös  szeg zé sé re. Eb ben
nyújt se gít sé get Fá bi án Bor bá la gyûj té se A

ba jai ha jó mal mok adat tá ra a 19. szá zad vé -
gén cím mel. Elõ ször is tisz táz za, bár a Du na
mind két ol da lán hos  szan el nyú ló bajaszen-
tistváni sza ka szon vol tak a mal mok, még is
„ba jai” mal mok ról be szél he tünk, mi vel tu -
laj do no sa ik több sé ge ba jai pol gár volt. Az
1880-as évek vé gén 60 ha jó ma lom ke re kei
õröl tek, mol ná rok, ma lom tu laj do no sok ösz -
 sze sen 92-en él tek a vá ros ban. A szer zõ ta -
nul má nya vé gén az adat tár alap ján a ba jai
al só- és fel sõ ma lom rév 65 mal má ra vo nat -
ko zó an ad ja meg táb lá zat ba fog lal va a kö -
vet ke zõ, 1888-ból szár ma zó ada to kat: a tu -
laj do nos ne ve, ré sze se dé se, a ma lom hely le -
írá sa, a vál tó hely, a re á lis jog és a hely meg -
szer zé sé nek éve és a vál to zá sok.

Egé szen más ol dal ról kö ze lí ti meg a kö -
zös té mát Se bõk Ti bor a Du nai ha jó mal mok
ma kett je i -rõl ér te kez ve. Ma gá nak a ma kett
szó nak ér tel me zé sét tisz táz va a szer zõ né -
hány szé pen si ke rült ma kett be mu ta tá sá val
fel hív ja a fi gyel met azok köz mû ve lõ dé si
hasz no sít ha tó sá gá ra, gyûj té sé nek fon tos sá -
gá ra. Hi szen nem egy mol nár kedv te lés bõl
el ké szí tet te sa ját mal má nak ki csi nyí tett má -
sát, de az egy ko ri cé hes vi lág ban egy-egy
ha jó ács-, vagy mol nár le gény is mes ter mun -
ka ként ál ta la ös  sze ra kott ha jó ma lom mal te -
het te le vizs gá ját, amely ma kett nek ké sõbb
mes te re az ok ta tás ban ve het te hasz nát.

Az ér te ke zé sek so rát a kö tet el sõ ta nul -
má nyá nak szer zõ je, dr. Faludi Gá bor zár ja
Ha jó ma lom Egye sü let Ba ján cí mû ös  sze -
fog la lá sá val. Rög zí ti az Egye sü let meg ala -
ku lá sá nak, mû kö dé sé nek tör té ne tét. A
2007. évi meg ala ku lás sal le he tõ vé vált,
hogy a vá ro si ön kor mány zat tal kö tött meg -
ál la po dás alap ján az Egye sü let egy ha lá -
sza ti mi ni skan zent hoz zon lét re. Az ez zel
kap cso la tos prog ra mok mel lett to váb bi
fon tos lé pés volt az Egye sü let éle té ben az
IPA „Ha tá ron Át nyú ló Együtt mû kö dés
Prog ram”- ban va ló köz re mû kö dé se Gom -
bos (Bogojevo) te le pü lés sel kö zö sen. Ez
utób bi pá lyá zat ered mé nye volt az a négy
ren dez vény is, ame lyen a kö tet szer zõi elõ -
adá sa i kat meg tart hat ták.

Fej ér Lász ló

Az Er dei Lász ló hon véd al ez re des ál tal
1998-ban a fen ti meg ne ve zés sel ala pí tott
dí jat az ala pít ványt ke ze lõ ku ra tó ri um
dön té se alap ján eb ben az év ben Bá ná ti
Ti bor, Ba ja vá ros dísz pol gá ra nyer te el.
Az ün ne pé lyes díj át adás áp ri lis 4-én tör -
tént, a ha gyo mány sze rint a vá ros há za
dísz ter mé ben. 

Bá ná ti Ti bor több év ti ze dig a mû ve lõ -
dé si ház igaz ga tó ja ként, ké sõbb a Ba jai
Hon pol gár szer kesz tõ bi zott sá gá nak el nö -
ke ként szol gál ta szü lõ vá ro sát. Sok-sok
vá ros tör té ne ti írá sá val, ki tû nõ köny ve i -
vel is Ba ja hír ne vét öreg bí tet te.

Szeretettel gra tu lá lunk!
Bajai Honpolgár szerkesztõsége

Ba ja Vá ros Hír ne vé ért
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Sebastian Stettner bu dai fes tõ, 
a ba jai Ró kus-ká pol na mû vé sze

Bu dai ba rokk fes tõ mû vész ki ál lí tá sa lát -
ha tó 2013. már ci us 27 – jú ni us 25 kö zött
Ba ján, a Nagy Ist ván Kép tár ban. A kü lön le -
ges tár la ton a 18. szá zad el sõ fe lé nek egyik
leg je len tõ sebb fes tõ- és aranyozómestere,
Sebastian Stettner (1699-1758) egy ház mû -
vé sze ti al ko tá sai, köz tük a ba jai Ró kus-ká -
pol na kö zel múlt ban res ta u rált ol tár ké pe te -
kint he tõ meg. A Sza bad kai Vá ro si Mú ze -
um ván dor ki ál lí tá sa a Korhecz Papp Zsu -
zsanna fes tõ res ta u rá tor-mû vész ál tal 1995-
2012 kö zött res ta u rált, új já szü le tett Stett-
ner-mûveket mu tat ja be a nyil vá nos ság nak,
mi e lõtt a mû vek vis  sza ke rül né nek ere de ti
he lyük re, a sza bad kai fe ren ces rend ház ba,
a sze ge di Mó ra Fe renc Mú ze um ba és a ba -
jai Ró kus-ká pol ná ba.

Sebastian Stettner al ko tá sa i nak be mu ta -
tá sá hoz, élet mû vé nek fel tá rá sá hoz egy kü -
lö nös vé let len se gí tet te a res ta u rá tort. A
sza bad kai fe ren ces rend ház ból Hajek God-
hard pater fel ké ré sé re 1995-1999 kö zött
Korhecz Papp Zsu zsanna res ta u rált négy
Stettner mû vet: a Szent Mi hály (1741),
Szent György (1741), Szent Ce cí lia (1741)
és Szent Lú cia címû al ko tá so kat. Az új já -
szü le tett mû ve ket s egy ben Sebastian Stett-
ner sza bad kai te vé keny sé gét Korhecz Papp
Zsu zsanna 2000-2004 kö zött több al ka -
lom mal pub li kál ta. A ku ta tás és res ta u rá lás
köz ben meg is mert jel leg ze tes stettneri stí -
lus kri ti kai és fes tés tech ni kai sa já tos sá gok
se gí tet ték a res ta u rá tort a ké sõbb fel buk ka -
nó Stettner-mûvek be azo no sí tá sá ban. A
Kép zõ mû vé sze ti Egye tem res ta u rá tor hall -
ga tói ál tal 2000-2003 kö zött res ta u rált,
Esz ter gom ból, Bu da pest rõl és Sze ged rõl
szár ma zó is me ret len ba rokk mû vek be azo -
no sí tá sa és a Stettner-opusba he lye zé se ál -
tal, Korhecz Papp Zsu zsanná nak kö szön -
he tõ en ma már a mes ter tu cat nyi al ko tá sát
is mer het jük, me lye ket a szer zõ, a 2012-ben
meg je lent Stettner Se bes tyén bu dai fes tõ -
mû vész címû mo nog rá fi á já ban tett el ér he -
tõ vé az ér dek lõ dõk szá má ra. 

A ba jai Ró kus te me tõ ká pol na ol tár kép é-
nek fel is me ré se és 2011-ben tör tént res ta -
u rá lá sa is egy ba jai lá to ga tá sa nyomán
tör tént, mely mun ka 2013 õszére to váb bi
ka lo csai meg bí zá sok le he tõ sé gét te rem tet -
te meg. S ab ban csak re mény ke dünk,
hogy tel je sül a res ta u rá tor mû vész, a ba jai
ki ál lí tás ku rá to rá nak kí ván sá ga: „a sze ge -
di, sza bad kai, pes ti, esz ter go mi, ba jai mû -
vek bõl meg is mert Stettner Se bes tyén fes -
tõ- és aranyozómester töb bi, még lap pan -

gó mû ve is fel fe de zés re ke rül. Ez ál tal gaz -
da go dik a 18. szá zad má so dik har ma dá -
ban te vé keny ke dõ bu dai fes tõk mû vé sze -
té rõl, ben ne Stettner ve ze tõ sze re pé rõl ki -
ala kí tott kép.” 

Aho gyan a mo nog rá fi á ban is ol vas ha tó,
Sebastian Stettner 1699-ben szü le tett a ba -
jor or szá gi Dorstban. Ta nu ló éve i rõl szin te
sem mit sem tu dunk, va ló szí nû sít he tõ,
hogy egy itá li ai iskolázottságú Bajország-
ba te le pült mes ter mû he lyé ben sze rez het te
mes ter le ve lét, s ér ke zett ve le 1727-ben
Bu dá ra. Mû vé sze té nek stí lu sa, for ma- és
szín vi lá ga erõ sen az itá li ai mes te rek ha tá -
sá ra utal. A 18. szá za di bu dai fes tõ mes te -
rek, köz tük Sebastian Stettner al ko tá sai
bár nem mér he tõk ös  sze a kor társ né met al -
föl di vagy itá li ai mû vé szet mes ter mû ve i -
vel, biz tos mes ter ség be li tu dá suk kal azon -
ban meg te rem tet ték a ma gyar or szá gi ba -
rokk egy ház mû vé szet ma is je len tõs em lé -
ke it: a ka to li kus temp lo mok ma már egy re
több he lyen res ta u rált, ré gi fé nyük ben tün -
dök lõ ol tár ké pe it. 

A ma gyar or szá gi ba rokk mû vé szet ku ta -
tói sze rint az 1730-es évek el sõ fe lé ben a
temp lo mok be ren de zé se it ado má nyo zó
gaz dag me cé ná sok – ért he tõ okok ból – a
ko ráb ban Itá li á ból ren delt drá ga al ko tá sok
meg vá sár lá sa he lyett a tö rök hó dolt ság
meg szû né se után Ma gyar or szá gon le te le -
pe dõ, oszt rák és né met szár ma zá sú, ol -
csóbb mû vé sze ket kezd ték fog lal koz tat ni.
A hó dolt ság utá ni új já épí tés a vá ro sok ra,
az egy ház ra és a ren dek re is nagy ter he ket
rótt, ezért szin te tör vény sze rû volt, hogy a
he lyi kis mes te rek al ko tá sa it ren de lik és
vá sá rol ják meg a temp lo mok be ren de zé se -
kor. En nek a fo lya mat nak kö szön he tõ,
hogy Stettner al ko tá sai Dél-Ma gyar or szág
te rü le tén, a Bács ká ban meg le he tõ sen nagy
szám ban ké szül tek el és ma rad tak fenn az
utó kor szá má ra.

Sebastian Stettner ed dig is mert egy ház -
mû vé sze ti al ko tá sa i nak ér tel me zé se, be -
mu ta tá sa el vá laszt ha tat lan at tól a kor tól,
amely ben szü le tett. Az el len re for má ció
ko rá nak fel is me ré se, hogy a mû vé szet al -
kal mas a ka to li kus hit erõ sí té sé re, szük -
ség sze rû en vál toz tat ta meg az év ez re des,
ha gyo má nyos iko nog rá fi át – a mû vé szet
té má it, jel kép rend sze rét – hi szen a fes tõk -
nek ezen túl is a kö zön ség hez kel lett szól -
ni uk, a ko ráb bi nál azon ban sok kal meg -
gyõ zõbb erõ vel. Ezért lett a 17-18. szá zad -
ban a fes té szet leg je len tõ sebb té má ja „az

eksz tá zis sá fo ko zott is ten sze re tet”. Az el -
len re for má ció ter je dé sé vel, az érett ba rokk
mû vé szet tár gyát mind in kább a szen tek
éle té bõl me rí tet te, a ke resz tyén már tí rok
szen ve dé sé nek ürü gyén pe dig az Is ten tõl
va ló fé lel met igye ke zett a hí võk ben fel kel -
te ni, ami egyet je len tett a ka to li kus egy ház
és Is ten föl di hely tar tó já nak, a pá pá nak va -
ló en ge del mes ség gel. A ba rokk fes té szet
az ösz tö nök re, az ér zé sek re akart hat ni, iz -
ga lom ba hoz ni, el kö te lez ni.

A kor szak té ma vál tá sá nál azon ban még
szem be tû nõbb a stí lus át ala ku lá sa. A mû -
vé szet már nem az elit szol gá la tá ban állt,
mint ko ráb ban, ha nem a tö meg hez szólt a
for mák gaz dag sá gá nak, a szen ve dé lyes,
exp res  szív moz gá sok nak és gon do la tok -
nak ki fe je zé sé vel.  A ba rokk mû vé szek és
al ko tá sa ik iz ga tott sá guk kal, szö ve vé nyes
jel kép rend sze rük kel, bo nyo lult sá guk kal,
di na miz mu suk kal a tö meg leg ki sebb al ko -
tó rész ét, a kis em bert kí ván ták val lá sos iz -
ga lom ba hoz ni. 

Az épí té szet a val lá sos mû vé szet ke re te -
ként vált fon tos sá. A pom pás ku lis  szák le -
nyû göz ték a hí ve ket, aki ket az Is ten tisz te let
szer tar tá sa a hit kö zös sé gé be emelt. A ba -
rokk temp lom a hit pa lo tá ja és a hí võ ott ho -
na lett. A pom pás hom lok zat le nyû göz te a
sze met, s szin te mág nes ként von zot ta az
em bert – lép jen be. A temp lom kül sõ dí szít -
mé nye i nél még le nyû gö zõbb kép fo gad ta a
be lé põt. A ha tal mas bel sõ tér ben a hul lám -
zó, nyug ta lan fal fe lü le tek, a csa vart osz lo -
pok rit mu sa, az önál ló, mo nu men tá lis bel -
sõ épí té sze ti rész le tek az irá nyí tott ter mé -
sze tes fé nyek kel jól meg vi lá gí tott fõ ol tár
fe lé te rel ték a hí ve ket. A men  nye zet, az ol -
tár ké pek és a mel lék ol tár ké pek illuzion-
isztikus, vál ta ko zó táv la tú fest mé nyei ma -
gas ba emel ték a te kin te tet. A fest mé nye ken
Is ten sze me kö rül fel hõk go mo lyog tak, an -
gya lok rep des tek, szen tek alak jai áll tak att ri -
bú tu ma ik kal, aho gyan Sebastian Stettner
ed dig is mert mû ve in is: Szent Bor bá la
(1739), Szent Mi hály (1741), Szent György
(1741), Szent Ce cí lia (1741), Szent Lu cia
(1741), Szûz Má ria és Szent Jó zsef el jegy -
zé se (1743), Szent Didák meg di csõ ü lé se
(1749), Szent György (1754), Alkantarai
Szent Pé ter (1754), Szent Fló ri án (1754),
Kapisztrán Szent Já nos (1754), Skapulárés
Szûz anya (1755). 

Az egyet len ed dig Ba já ról is mert Stet-
tner mû, a Ska pu lá rés Szûz anya, az 1739-
ben pusz tí tó pes tis jár vány el múl tá val fel -
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épí tett, majd 1795-ben új já é pí tett ba jai
Szent Ró kus-te me tõ ká pol na mel lék ol tár -
ké pe. Korhecz Papp Zsu zsa ku ta tá sai sze -
rint a fest mény valószínûleg 1879-ben ke -
rült mai he lyé re a Haynald La jos ér sek ál -
tal le bon ta tott ka lo csai Nagyboldogasz-
szony plé bá nia temp lom ból. Az ol tár ké pet,
me lyet Stettner érett kor sza ka egyik fõ mû -
vé nek te kint he tünk, va ló szí nû leg a ka lo -
csai Ska pu lá ré Tár sa ság egy me cé ná sa
ren del te meg a mû vész tõl. 

A Ró kus-ká pol na mel lék ol tár ké pén a
Szûz anya ska pu lá ré já val ma gá hoz hív ja a
tisz tí tó he lyen szen ve dõ lel ke ket, aki ket a
pes tis ra ga dott el az élõk so rá ból. A
268x158 cm nagy sá gú, fölül fél kör ív ben
zá ró dó fest mény bal ol da lán áll Szent Si -
mon bar na kar me li ta ha bi tus ban, fe hér kö -
peny ben a kép jobb ol da lán tró no ló Szûz -

anya elõtt tér del ve ve szi át a ska pu lá rét.
Az Is ten anya tér dén a me zí te len gyer mek
Jé zus áll, akit édes any ja kö pe nyé vel ölel.
A ko ro so dó, õszü lõ szent mély tu dá sát jel -
ké pez ve lá ba i nál a nyi tott Szent írás fek -
szik, tisz ta sá gá nak jel ké pe ként fe let te két
an gyal ke zé ben li li om, ke reszt és az ECCE
SIGNUM SALUTIS, va gyis: Íme, az üd -
vös ség je le fel ira tú sza lag lát ha tó. A mû
egyik leg szebb rész le te a Szûz anya lá bai
alatt, a tá vol ban lát ha tó ki es táj ké pe, ap ró
temp lom mal, há zacs kák kal. 

A Skapuláres Szûz anya kul tu sza Szent
Si mon lá to má sá ból ala kult, mely sze rint,
aki eb ben a ke gyel mi ru há ban hal meg, va -
gyis aki a ska pu lá rét (váll ru hát) mél tó kép -
pen vi se li, az meg me ne kül az örök tûz tõl.
A ska pu lá ré az üd vös ség je le, „vé dõ ru ha  a
ve sze del mek ben”.

Sebastian Stettner ba rokk mes ter 12 al -
ko tá sá nak fel buk ka ná sa, res ta u rá lá sa, be -
azo no sí tá sa, ki ál lí tá sa és pub li ká lá sa ál tal
Korhecz Papp Zsu zsanná nak, a Sza bad kai
Vá ro si Mú ze um nak és a tá mo ga tók nak
kö szön he tõ en 250 év után vég re új ra él -
vez he tõ ek, sze ret he tõ ek és cso dál ha tó ak
le het nek a 18. szá za di ba rokk temp lo mok
és ká pol nák di vat ja múlt, ko rom tól meg sö -
té te dett, meg öre ge dett vász nai. A más fél
év ti ze de fo lyó rend kí vül ér de kes és ér té -
kes ku ta tá si, res ta u rá lá si fo lya mat ered mé -
nye i be en ged be pil lan tást a Sza bad kai Vá -
ro si Mú ze um ván dor ki ál lí tá sa, s a Korhecz
Papp Zsu zsanna je gyez te Stettner-mo no -
grá fia, mely meg te kint he tõ és meg vá sá rol -
ha tó a Nagy Ist ván Kép tár ban.  

Ko vács Zi ta

Stettner Se bes tyén bu dai fes tõ ki ál lí tá sa
A ba jai ki ál lí tás Stettner Se bes tyén bu dai

fes tõ és aranyozómûvész ván dor ki ál lí tá sá -
nak har ma dik ál lo má sa. A ki ál lí tás Sza bad -
ká ról in dult. Korhecz Papp Zsu zsan na
nem csak res ta u rál ta a leg több is mert Stett-
ner- mû vet, ha nem 2012 nya rán egy ki ál lí -
tást is ös  sze ál lí tott a ké pek bõl. A ki ál lí tás-
so ro zat kez de té nek  nyi tó att rak ci ó ja  a
„res ta u rá lás élõ ben” prog ram volt Sza bad -
kán, mely nek ke re té ben az el sõ ki ál lí tás
hely szí nén – a ki ál lí tó te rem ben – res ta u -
rál ta a ba jai Szent Ró kus-ká pol na mel lék -
ol tár ké pét.  A res ta u rá to rok leg több ször
meg ma rad nak mû he lyük ma gá nyá ban és a
ki ál lí tá sok lá to ga tói csak az új já va rá zsolt,
le tisz tí tott, ré gi szép sé gük be vis  sza ál lí tott
mû tár gya kat cso dál hat ják meg. Szo kat lan,
hogy a res ta u rá tor mint ki ál lí tás-ren de zõ
lép elõ, de Korhecz Papp Zsu zsan na már a
ko ráb bi évek ben más ki ál lí tá so kon is bi zo -
nyí tot ta, hogy men  nyi re él mény sze rû vé
tud ja va rá zsol ni a mú ze u mi lá to ga tá so kat:
a leg ki seb be ket is meg szó lít va já té kos fel -
fe de zés re hív ja a ki ál lí tás lá to ga tó it. Nem
tör tént ez más ként most sem, hi szen a
„szen tes ki fes tõ” nem csak a mú ze u mi órák
fon tos ki egé szí tõ je le het, ha nem ott hon is
se gít het a gye re kek nek fel idéz ni a lá tot ta -
kat, job ban meg ér te ni a ba rokk mû vé szet
lé nye gét. 

A ki ál lí tás anya gá ból két nap tár is ké -
szült. Az Agapé Ki adó idei  Ka to li kus fali-
naptár-ához kön  nyû volt a vá lo ga tás, hi -
szen ép pen 12 Stettner-festményt si ke rült
azo no sí ta ni. En nek já té kos pár ja az Angeli
2013. A fest mé nye ken lát ha tó szá mos an -
gyal ká ból vá lasz tott a ti zen két hó nap hoz,

né hány eset ben két an gyal kát is, mert eze -
ket a kis an gyal ka fe je ket – a ba rokk mû vé -
szet szo ká sa sze rint – pár ban fes tet te Stett-
ner.  2012. Szent Mi hály nap já ra kész lett a
res ta u rá lás és a mo no grá fia is. A há rom
nyel vû – ma gyar, szerb és né met – könyv
nem csak Stettner éle tét és mû vé sze tét mu -
tat ja be, ha nem a cd mel lék le ten a res ta u rá -
lás fo lya ma tát, va la mint azt a fil met is
meg te kint het jük, amit Zsu zsan na ké szí tett
Stettnerrõl.

Itt, Ba ján a vég ered ményt lát hat juk: a
ki ál lí tás egyik fõ pont ján a Ska pu lá rés
Szûz anya ké pét, pon to sab ban ép pen azt a
je le ne tet, ami kor Stock Szent Si mon
meg kap ja a ska pu lá rét. Ez a kép a ki ál lí -
tás kulcs ké pe. Két éve, 2011. feb ru ár ban
vit tem el Korhecz Papp Zsu zsan nát a Ró -
kus-ká pol ná ba és mu tat tam meg ne ki ezt
a ké pet. Õ rög tön fel is mer te, hogy Stett-
ner Se bes tyén mun ká ja. Ek kor ígér te
meg, hogy in gyen res ta u rál ja, ha el vi szik
Sza bad ká ra. Binszki Jó zsef plé bá nos és a
bel vá ro si egy ház köz ség ezt vál lal ta, de
meg kel lett küz de ni a bü rok rá ci á val is.
Több hó na pig tar tott, míg si ke rült a ki vi -
te li en ge délyt meg sze rez ni, így a  szál lí -
tás fél évet csú szott. Korhecz Papp Zsu -
zsan na öt le te volt, hogy ha már ez a kép
Ba já ról Sza bad ká ra ke rül, ak kor jó vol na
ki ál lí tást ren dez ni a Stettner-képekbõl.
Évek kel ez elõtt a sza bad kai fe ren ce sek
ira tai közt ku tat va õ ta lál ta meg, hogy az
egy ko ri ba rokk fõ ol tár ké pe it Stettner Se -
bes tyén fes tet te. Így vál tak azo no sít ha tó -
vá más mun kái is, a fest mé nye it ugyan is
nem szig nál ta..

Mi, ba ja i ak egy tit kot is kap tunk Zsu zsan -
ná tól, hi szen a res ta u rá lás so rán de rült ki,
hogy a kép ere de ti leg na gyobb volt és csak
ké sõbb il lesz tet ték eb be a ke ret be. A vá szon
mé re te utal er re (ere de ti leg kb. 3 mé te res
volt), il let ve az, hogy Stock Szent Si mon jel -
kép ének, a fá nak csak egy ága lát szik ki a ke -
ret bõl. Egy má sik ér de kes sé get is fel fe de zett
a ke re ten, hi szen az arany szín bõl csak kö zel -
rõl lát szód tak azok a vo nal kák, me lyek a le -
tisz tí tás után fel fed ték, hogy a kép ke re te is
kü lön le ges, egy aranyozómûvészi bra vúr. A
fest mény át he lye zé sé nek dá tu mát – még –
nem tud juk, ahogy azt sem, hogy hon nan ke -
rült Ba já ra. Több le he tõ ség me rült fel. Az
egyik sze rint Ka lo csá ról, de el kép zel he tõ,
hogy a II. Jó zsef fel osz lat ta kar me li ta rend
egyik, pél dá ul  bu dai ko los to rá ból.. 

Hol ta lál ha tó még Ba ján ska pu lá rés kép?
Er re a kér dés re ta lán még a bel vá ro si temp -
lom gya ko ri lá to ga tói sem tud ják a vá laszt,
hi szen a bal ol da li kö zép sõ mel lék ol tár kép
má sik je le ne tet áb rá zol. Ez le het az alap ja
an nak a fel te vé sem nek, hogy a Stettner-
kép ere de ti leg a bel vá ro si temp lom ol tár ké -
pe volt, amit a 19. szá zad el sõ fe lé ben le -
cse rél tek, és mi vel te ma ti ká ja mi att il lett a
te me tõ ká pol ná hoz, oda vit tek. Az ol tár épít -
mény pe dig le het, hogy az ere de ti fõ ol tár
volt, mely bõl ki vet ték Szent Ró kus ké pét. 

Stettner Se bes tyén ska pu lá ré ja te hát még
õr zi a tit ka it és vár ja a lá to ga tó kat, hogy
ezen a kü lön le ges he lyen, a kép tár ban a
töb bi Stettner kép kö zött is mer jük meg új -
ra, és ál ta la a ba rokk mû vé szet szép sé ge it
is fel fe dez zük.

Fá bi án Bor bá la
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Képek
a Rókus-kápolna mellékoltárképének megújulásáról

és a bajai Stettner-kiállításról

Skapulárés Szûzanya
átvételi állapot restaurálás után

Korhetz Papp Zsuzsanna munka közben Feltárt részlet



Bajai Honpolgár 112013. május

Szent György, 1741 Szent Mihály, 1741
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Vá ro sunk is mert, so kak ál tal tisz telt és
sze re tett sze mé lyi sé ge, Bá lint Lász ló a na -
pok ban töl töt te be nyolc va na dik élet év ét.
Ez al ka lom ból õszin te nagy ra be csü lés sel
kö szönt jük õt.

Az év for du ló – jó kí ván sá ga ink ki fe je zé se
mel lett – ar ra is al ka lom, hogy szól junk az
ün ne pelt sok év ti ze des, tisz te let re mél tó te -
vé keny sé gé rõl, al ko tó mun ká já ról. Per sze
tud juk, hogy szûk le he tõ sé gû írá sunk he -
lyett er re olyan ta nács ko zás fe lel ne meg in -
kább, amely nek részt ve või kü lön szól hat ná -
nak a ta nár ról, az is ko la ve ze tõ rõl, a szép író -
ról, a tu do má nyos ku ta tó ról és es  szé író ról, a
lap szer kesz tõ rõl. 

Bá lint Lász lót éle te, mun ká ja sze re tett vá -
ro sá hoz, Ba já hoz s an nak je les in té ze té hez,
a III. Bé la Gim ná zi um hoz kö töt te.  Egy ide -
ig en nek a nagy múl tú is ko lá nak volt a ta nu -
ló ja, majd ti zen hat évig ta ná ra, két év ti ze dig
pe dig igaz ga tó ja. En nél to vább csak dr.
Pendl Nep. Já nos fe ren ces pro vin ci á lis ve -
zet te a gim ná zi u mot még a XIX. szá zad el -
sõ fe lé ben „nagy buz gó ság gal, sok tu dás sal
és ne mes am bí ci ó val.” Mind ezt el mond hat -
juk az õ ve ze tõi gya kor la tá ról is, ki egé szít ve
az zal, hogy igaz ga tó ként min den kor ki vé te -
les tu da tos ság gal és biz ton ság gal ha tá roz ta
meg az in té zet cél ja it, je löl te ki az ott fo lyó
mun ka med rét.

Eh hez min den bi zon  nyal hoz zá já rul tak a
hos  szú ide ig foly ta tott is ko la tör té ne ti ku ta tá -
sai. Ala po san meg is mer ke dett a két és fél
év szá za da mû kö dõ in té zet nyom ta tott do ku -
men tu ma i val, az 1852-1947 kö zöt ti idõ bõl
fenn ma radt év köny vek anya gá val, az is ko la
his tó ri á ját fel dol go zó mû vek kel, de be ha tó -
an fog lal ko zott az egy ko ri ta ná rok, az in nen
in du ló ta nít vá nyok tu do má nyos és egyéb te -
vé keny sé gé vel is. E ku ta tá sok nyo mán vált
a gim ná zi um ava tott kró ni ká sá vá.

Há rom ju bi le u mi em lék könyv meg írá sá -
ban mû kö dött köz re. Az is ko la fenn ál lá sá nak
200. év for du ló ján meg je lent ben (1957) Ba -
bits Mi hály ba jai éve cím alatt vil lan tot ta fel
a Ba ján pá lya kez dõ ta nár, a jö ven dõ köl tõ -
óri ás alak ját. A hu szon öt év vel ké sõb bi ju bi -
le u mi em lék könyv nek, A Bajai III. Béla
Gimnázium (1757-1982) már õ a szer kesz tõ -
je. Eb ben a kö tet ben köz li az is ko la tör té ne -
tét a kez de tek tõl 1879-ig át te kin tõ ta nul má -
nyát, s itt te szi köz zé  A ba jai fõ gim ná zi um
el sõ év ti ze de (1851-1861) címû es  szé jét is. 

Nem vé let len, hogy mé lyebb elem zé sül
az is ko la tör té ne té nek ép pen ezt a kor sza kát
vá lasz tot ta, ugyan is eb ben az év ti zed ben jött
lét re a nyolc osz tá lyos, érett sé gi vizs gá val
zá ru ló fõ gim ná zi um, amely mes  sze ha tó

mó don ál lí tot ta emel ke dõ pá lyá ra az in té ze -
tet. A fõ gim ná zi um re form já ért olyan ki vá ló
ta ná rok küz döt tek ak kor, mint Bándl Já nos,
Czirfusz Fe renc, Hor váth Fe renc, Kolmár
Jó zsef, Klamarik Já nos, Szar vas Gá bor. 

Bá lint Lász ló a kö ve ten dõ pél da fel mu ta -
tá sá ra tö re ke dett. Ezt a szán dé kát ma ga fo -
gal maz ta meg ta nul mány ban: „Bár mennyi -
re más a vi lág szem lé le tünk, élet fel fo gá -
sunk, bár mennyi re má sok is a na pi gond ja -
ink, a haj da ni nagy nem ze dék te vé keny sé ge
szá munk ra va la mi sze mé lye set is üzen. Ar -
ra ta nít ja a ké sei utó do kat, az is ko la mai ta -
ná ra it, hogy a pe da gó gus csak ak kor fejt het
ki tar tós ha tást, ha szak má ját tu dós el mé -
lyült ség gel mû ve li, ha úgy tá maszt ma gas
igé nye ket ta nít vá nyaival szem ben, ha a jó
tel je sít mény hez ve ze tõ utat is ki je lö li, ha
szen ve dé lyes ér dek lõ dés sel vesz részt a
szû kebb-tá gabb kö zös ség ügye i ben, s ha
tud ja – és vál lal ja –, hogy meg gyõ zõ dést
csak tet tek kel is nyil vá ní tott meg gyõ zõ dés
ér lel het, élet el vek re csak szi lár dan kép vi selt
élet el vek kel le het ne vel ni.”

Ve ze tõ ként az õ cél ja is egy, a di ák ság ér -
de ké ben fel íve lõ pá lyán moz gó, a kor „pa -
ran csa it” tel je sí tõ, ha té kony is ko la meg te -
rem té se volt. En nek szol gá la tá ban ta pin ta tos
ösz tön zés sel se gí tet te elõ a ma ga san mû velt
ta ná rok kö rül szak mai mû he lyek ki ala ku lá -
sát. Szá muk ra szin te tel jes me to di kai sza -
bad sá got adott, tá mo gat ta újí tó tö rek vé se i -
ket, cse ré be azon ban ered mé nye ket kí vánt.
Ugyan ak kor fél tõ gond dal véd te az in té zet
múlt ban meg te rem tett ha gyo má nya it, azo -
kat – sok szor a ne héz kül sõ kö rül mé nyek el -
le né re is – erõt adó ér ték nek, sok szor mér -
ték nek te kin tet te. Az is ko lát át ha tó, nyu godt
al ko tó lég kör ben di ák és ta nár egy aránt él -
mény ként él te meg, hogy gim ná zi u ma az
or szág te kin té lyes kö zép is ko lá i nak él vo na -
lá hoz tar toz ha tott. Mint egy en nek iga zo lá sá -
ul – az ed di gi rész ku ta tá sa it is ös  sze gez ve –
je len tet te meg 1989-ben a Mé szá ros Ist ván
ál tal szer kesz tett Is ko lák a múlt ból so ro zat
má so dik kö te te ként az in té zet im már tel jes
tör té ne tét, s mu tat ta be je le né nek ered mé -
nye it (A ba jai III. Bé la Gim ná zi um. Tan -
könyv ki adó, Bu da pest, 1989). Igaz ga tó sá -
gá nak éve it a ta nul mány kö tet ben – fõ cél ki -

tû zé se i hez iga zod va Ha gyo mány õr zés és re -
for mok (1979-1988) al cí men tár gyal ta.  

A 250. év ju bi le u mi em lék könyv éhez már
nyug dí jas ta nár ként já rult hoz zá Em lék táb -
lák, em lék he lyek az is ko lá ban cí mû írá sá val.
Ben ne szem lé le te sen mu tat ja be az in té zet
épü le té ben ta lál ha tó em lék he lye ket, mû vé -
szi al ko tá so kat, s pél dás tö mör ség gel sû rí ti
kö ré jük az is ko la tör té ne tét. Itt szól el sõ íz -
ben ar ról a rej tõz kö dõ küz de lem rõl, ame lyet
az in té zet dol go zói, ta ná rai és oly kor di ák jai
is foly tat tak a múlt em lé ke i nek meg õr zé sé -
ért, an nak mél tó sá gá ért egy olyan kor ban,
amely nek egyik fõ tö rek vé se ép pen „a múl -
tat vég képp el tö röl ni” volt.

A nagy ta nár elõ dök höz ha son ló an je len tõs
köz éle ti te vé keny sé get vál lalt és vál lal ma is.
En nek te rét az 1989-ben in du ló Ba jai Hon -
pol gár cí mû hon is me re ti lap ban ta lál ta meg,
amely nek kez det tõl mun ka tár sa, majd szer -
kesz tõ je, 2005-tõl pe dig a fõ szer kesz tõ je. 

A fo lyó irat ban kö zölt száz nál is több írá -
sá nak je len tõs ré sze ugyan csak a gim ná zi -
um hoz kö tõ dik. Hol an nak tör té ne tét egé szí -
ti ki, fi no mít ja, hol a je len is ko lá já nak ese -
mé nye i rõl, si ke re i rõl szá mol be, más kor pe -
dig a mes  szi re szár nya ló ta nít vá nyok alak ját
for máz za meg, mu tat ja be mun kás sá gu kat,
tu do má nyos te vé keny sé gü ket. Kö zü lük leg -
be ha tób ban Türr Ist ván nal, az õ tör té ne lem -
for má ló je len tõ sé gé vel fog lal ko zik. A lap
XI. év fo lya má nak szá ma i ban Kül de tés cí -
men foly ta tá sok ban köz li vá ro sunk nagy fi -
á ról írt ér de kes és iz gal mas, de a tör té nel mi
va ló ság hoz ra gasz ko dó re gé nyét, amit az tán
A sza bad ság ka to ná ja cí men kö tet ben is
meg je len te tett.

Kü lön cso kor ba köt he tõk azok a cik kek,
ame lyek ben az 1956-os for ra da lom ba jai
ese mé nye it tag lal ja. Több for rás ér té kû írás -
ban em lé ke zik a meg tor lás ide jén be bör -
tön zöt tek re, ki vég zet tek re, a vá ros már tír
szü löt te i re. 

Igé nyes könyv is mer te tõ i ben igen gyak ran
a vá ro sunk ban élõ, vagy in nen in du ló írók,
köl tõk mû ve it mu tat ja be ta lá ló an elem zõ
gon do la tok, kri ti kai ész re vé te lek kí sé re té -
ben. Más kor vál to za tos té mák ban ad hírt
köz éle tünk ese mé nye i rõl. 

Lap szer kesz tõ ként se gí tet te a Ba jai Hon -
pol gár Köny vek meg je le né sét. Ezek a köny -
vek a Ba jai Hon pol gár egy-egy ki emel ke dõ
szer zõ jé nek a lap ban meg je lent írá sa it fog -
lal ják egy sé ges kö tet be, így könnyí tik meg a
szer zõ mun kás sá gá nak mind tel je sebb meg -
is me ré sét. Re mél jük, hogy az ed dig meg je -
lent igé nyes kö te tek hez ha son ló ki ad vány -
ban ta lál koz ha tunk majd az õ mû ve i vel is.  

Születésnapi köszöntõ sorok
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Ka lo csán Ge menc rõl
Könyv is mer te tés

A könyv bo rí tó já nak fo tó ja az ár tér ke -
vés sé ti pi kus, de éle té hez min den kép pen
hoz zá tar to zó ké pét mu tat ja. A gím szar vas
csak az 1880-as évek tõl tu dott na gyobb
szám ban meg te le ped ni a te rü le ten és a nap -
ja ink ra túl sza po ro dott ál lo mány csu pán ko -
mo lyabb ár víz te tõ zé se ide jén zsú fo ló dik
ös  sze az élõ hely ma ga sabb pont ja in.

Dr. Tóth Im re A ge men ci er dõk tör té ne te
cí mû 2002-ben meg je lent ki ad vá nyá nak
mint egy foly ta tá sa ként a kö zel múlt ban Rádi
Jó zsef fog lal ko zott be ha tó an a te rü let tel és a
Ka lo csai Ér se ki Ura da lom töb bi er dõ jé vel:
mun ká já nak ered mé nye a 600 ol da las, mo -
nog ra fi kus tö rek vés sel író dott könyv. A
szer zõ a tér ség er dõ mér nö ke ként a rang lét ra
lép csõ fo ka it vé gig jár va 37 év nyi szol gá la ti
idõ után a Ge menc Zrt. ve zér igaz ga tó he -
lyet te se ként vo nult nyug ál lo mány ba. A gya -
kor la ti fel ada to kat jól is me rõ, meg fe le lõ
hely is me ret tel, ta pasz ta la tok kal és szak mai
kap cso lat rend szer rel bí ró ve ze tõ nek meg ha -
tá ro zó sze re pe volt ab ban, hogy – dr. Faludi
Gá bor ral és dr. Schneider Il di kó val kö zö sen
vég zett mun ká juk ered mé nye ként – a kara-
pancsai Kis kas tély nem zet kö zi leg is fi gye -
lem re mél tó va dá sza ti em lék hel  lyé-mú ze -
um má vál ha tott. A né hány éves „mú ze um -
épí tés” még job ban fel kel tet te a ko ráb ban is
meg lé võ ér dek lõ dé sét a tér ség múlt ja (az er -
dé szet tör té ne te, a va dá sza ti kul tú ra, a nép -
rajz és a víz gaz dál ko dás, va la mint ezek kap -
cso ló dá sai-össze füg gé sei) iránt. Nyug dí jas -
ként a meg kez dett ku ta tás ra éle té nek ko ráb -
bi idõ sza ká hoz ké pest jó val több idõt és
ener gi át tu dott for dí ta ni, amely le he tõ vé tet -
te a Ka lo csai Ér se ki Le vél tár a könyv alap -
ját je len tõ és a té má ra vo nat ko zó tel jes,
mint egy 80 000 irat, do ku men tum anya gá -
nak át te kin té sét.

Dr. Koncz Ist ván aján lá sa után a szer zõ
fel so rol ja-meg ad ja a Ka lo csai Gaz da sá gi
Le vél tár és a Gyûj te mé nyek át ta nul má nyo -
zott irat anya gát, amely az 1700-as évek kö -
ze pé tõl 1945-ig el telt idõ sza kot öle li fel. A
foly ta tás ban dr. Dó ka Klá ra Egy há zi bir to -
kok Ma gyar or szá gon a 18-19. szá zad ban

cí mû köny ve alap ján a Ka lo csai Ér se ki
Ura da lom ál ta lá nos le írá sát ad ja. A 25. ol -
dal tól az er dõ gaz dál ko dás be mu ta tá sa kö -
vet ke zik: a geo ló gi ai, ta laj-, ég haj la ti, hid -
ro ló gi ai és ter mõ he lyi vi szo nyok is mer te té -
sét kö ve tõ en tér ké pek kel il luszt rál tan rö vi -
den le írás ra ke rül nek er dõ ik kel a ka lo csai, a
ha jó si, a szentistványi (ma Bajaszentistván)
és a bá csi (ma Szer bi á hoz tar to zik) gaz da -
sá gi ke rü le tek. A szer zõ tel jes ter je de lem -
ben köz li Hirsch Ist ván nak 1873-ban az Er -
dé sze ti La pok ban meg je lent írá sát a Ka lo -
csai Ér sek ség er de i rõl, ez után az egyes er -
dõ gond no kok 1937-ben ké szült te rü le ti be -
szá mo ló it is mer te ti. Utób bi alap ján ké pet
ka punk a ko ra be li ak tu á lis prob lé mák ról,
fel ada tok ból. A Du na és az Ér se ki Ura da -
lom „kap cso la tá nak” – itt ta lán sze ren csé -
sebb len ne a ha zánk fõ fo lyó ja víz já rá sá nak
ha tá sa az ár té ri er dõk re-élõ he lyek re meg fo -
gal ma zás – rész le te zé se a vizs gált idõ szak
na gyobb ára dá sai év szá ma i nak és kár oko -
zá sa i nak rö vid köz lé sé vel kez dõ dik, majd
fel so rol ja a du nai ka nya ru lat kü lön bö zõ át -
vá gá sa it, vé gül a Du na bal és jobb par ti ár -
víz vé del mi töl té sei épí té sé nek ügyét is mer -

te ti. A jobb par ti töl té sek prob le ma ti ká ja
élénk vi tá kat ered mé nye zett Tol na me gye
ha tó sá ga i val, amely nek lé nye gét meg is -
mer het jük a kö zölt do ku men tu mok ból. A
mû ve lé si ágak és er dõk sze rint táb lá za tok ba
fog lalt ada tok ból meg tud juk az ura da lom
nagy sá gát, a ké sõb bi ek ben ké pet ka punk a
cse me te ter me lés rõl és mag gaz dál ko dás ról,
az er dõ fel újí tás ról és -telepítésrõl, a fa hasz -
ná lat ról és -kitermelés mód ja i ról.

A könyv 193. ol da lon kez dõ dõ má so dik
fõ fe je ze te a Ka lo csai Ér se ki Ura da lom vad -
gaz dál ko dá sát ve szi gór csõ alá. A dám vad, a
vad disz nó és a fá cán te nyész té sé vel fog lal -
ko zó va das ker ti gaz dál ko dás cél ja az ér se ki
ud var vad hús sal tör té nõ el lá tá sa és a rep re -
zen tá ció volt. A fe les le get, az az a túl sza po -
ro dott vagy ki öre ge dett ál lo mányt nagy té -
tel ben vad ke res ke dõk nek ad ták el. A sza -
bad te rü le ti vad gaz dál ko dást so ká ig a nagy -
szá mú nádifarkas (arany sa kál) aka dá lyoz ta,
csak a gyé rí té sük és a Du na-sza bá lyo zá sok
után vált iga zá ból le het sé ges sé. Az el sõ gím -
szar vast 1886 ta va szán lát ták Fel sõ-Ge men -
cen, az el sõ szar vas bor jút 1888-ban Pörbö-
lyön lõt ték. Ami lyen ne he zen je lent meg a
faj az ár té ren, olyan gyor san túl sza po ro dott:
a szá zad for du ló ide jén kel te zett er dõ gond -
no ki je len té sek már je len tõs vad kár ok ról
szól tak és ezek hez mért ki lö vé se ket tet tek
szük sé ges sé (a kö tet er rõl és a tró fe ák ról
rész le tes sta tisz ti ká kat kö zöl). Az õz el sõ sor -
ban a ho mo ki te rü le tek vad fa ja lett (pél dá ul
Kélesen 1928-ban mint egy 1 000 õz élt), a
19. szá zad utol só év ti ze dé re rob ba nás sze rû -
en el sza po ro dott a vad disz nó. Az ap ró va das
ré sze ket (sza lon ka, ví zi vad és nyúl) az ura -
da lom már a kez de tek tõl bér be ad ta, és ha -
ma ro san ugyan ezt tet te a nagy va das te rü le -
tek kel is. Ha lász bér le ti szer zõ dé sek ben rög -
zí tet ték a bér le ti dí jon túl le adan dó friss élõ
hal mennyi sé gét. A könyv ter mé szet vé de -
lem re vo nat ko zó fe je ze te a mil len ni u mi em -
lék fák ül te té sé re vo nat ko zó ira tok is mer te té -
sé vel kez dõ dik. A foly ta tás ban meg tud juk,
hogy a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um
pre pa rá lás cél já ból fe ke te gó lya ki lö vé sé re

Bá lint Lász ló ha tá ro zott ér ték íté le tû
pub li cis ta, író, aki „szen ve dé lyes ér dek -
lõ dés sel vesz részt a szû kebb-tá gabb kö -
zös ség ügye i ben”, olyan ta nár egyé ni ség,
aki „szak má ját tu dós el mé lyült ség gel
mû ve li”, s írá sa i ban ép pen ez ál tal emel -
ke dett a tu dós al ko tók so rá ba. Is ko la ve ze -

tõ ként valóban „szi lár dan kép vi selt élet -
el vek kel”, a pél da ere jé vel ne vel te mun -
ka tár sa it: ta nárt és di á kot egy aránt. Val -
lot ta, hogy a jó is ko la mes  sze su gár zó ha -
tá sát min den kor ta nu lói köz ve tí tik, akik
„éle tük kel majd va la mi kép pen foly tat ják
is a his tó ri át.”

Min den ko ri mun ka tár sai, ol va sói ne vé -
ben kí ván juk az ün ne pelt nek, hogy a ma ga
örö mé re, mind an  nyi unk épü lé sé re még
hosszú-hos  szú ide ig foly tas sa írói mun ká -
ját, gya ra pít sa sok új ér té kes mû vel sa ját al -
ko tói „his tó ri á ját”!

Bernschütz Sán dor
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kért en ge délyt Ka lo csá tól. A szá mos to váb -
bi ér de kes ség kö zül a kö tet bõl egyet ra ga -
dok ki: a Ká dár-szi get re (a je len leg er dõ re -
zer vá tum ként nyil ván tar tott te rü let tel ko ráb -
ban fog lal koz tam: Ge menc gyöngy sze me a
Ká dár-szi get. Ter mé szet Vi lá ga, 2003. feb -
ru ár 67-71. ol dal) az 1918. évi 283. szá mú
ügy irat ban az ura da lom üzem terv hí ján
letarlási en ge délyt kért (337. ol dal). A ké re -
lem ben sze rep lõ ada tok sze rint a fi a tal szi get
szé les sé ge 200, hos  szú sá ga 400-500 öl
(elõb bi mint egy 380, utób bi 760-948 mé -
ter); emel lett fûz ál lo má nyá nak egy ré szét
10-15, má sik ré szét 20-30 éves nek be csül -
ték. A to váb bi ak ról a kö tet ben nincs adat. A
foly ta tás ban az ura da lom er dei kis vas út- és
ha jó üze mé rõl kö zöl áb ra anyag gal mel lé kelt,
rész le tek be me nõ ada to kat. Ezt kö ve tõ en a
min den kor ban és min den ki szá má ra fon tos
mel lék jö ve de lem le he tõ sé ge i rõl (fa szén ége -
tés, gom ba sze dés, mé hé szet, ken der áz ta tás
stb.) ka punk rö vid át te kin tést, majd az er dé -
sze ti és va dá sza ti cé lú épü le tek, va la mint az
ura dal mi hi dak terv rajz ok kal gaz da gon il -
luszt rált is mer te té se kö vet ke zik. Az in gat la -
nok kal fog lal ko zó fe je ze tet a Ge men cen
emelt öt út szé li ke reszt be mu ta tá sa zár ja.

A 417. ol dal tól az ura da lom er dé sze ti
üzem ter ve i be pil lant ha tunk be, majd a 441.
ol dal tól az er dé sze ti ok ta tá si in téz mé nyek -
kel, a 447. ol dal tól pe dig az Or szá gos Er -

dé sze ti Egye sü let tel ki ala kult kap cso la tok -
ról ka punk ké pet. A szer zõ a 457. ol dal tól
ös  sze fog la ló val zárt át te kin tést ad a ke zelt
er dõk abi o ti kus (ár víz, aszály, fagy, ma gas
hõ mér sék let, szél, tûz és jég) és biotikus
kár te võ i rõl (em ber, ál lat, ro var, gom ba és
élõs kö dõ nö vé nyek) és az oko zott ká rok -
ról, el len in téz ke dé sek rõl. A 485-488. ol da -
la kon is mer te tés re ke rül nek a min den kor
tisz tes nye re sé get ki ter me lõ ura da lom gaz -
da sá gi szám ada tai. A foly ta tás is mét egy
ér té kes te rü let: egye bek mel lett a szol gá la -
tot tel je sí tõ sze mély zet fel ada ta it, leg fon to -
sabb élet raj zi ada ta it, szol gá la ti he lyü ket, a
kü lön bö zõ be osz tá so kat, a hi e rar chi át, a
szak sze mély ze tet, a ja va dal ma zá so kat és a
fe gyel mi sza bály za tot tár gyal ja. Az anyag
jobb meg ér té sét szol gál ja a ré gi és az er dé -
sze ti mér ték egy sé gek nap ja ink ban hasz ná -
la tos vagy job ban is mert egy sé gek ben tör -
té nõ meg adá sa, a rö vi dí té sek és a la tin sza -
vak fel ol dá sa. A to váb bi pub li ká ci ók kal-ki -
ad vány ok kal ki egé szít he tõ iro da lom jegy -
zék utá ni zár szó Rádi Jó zsef kö szö net nyil -
vá ní tá sa se gí tõ i nek. A kö te tet a szö veg ben
fe ke te-fe hé ren kö zölt ko ra be li tér ké pek-
hely szín rajz ok szí nes rep ro duk ci ó i ból ösz -
 sze ál lí tott szép mel lék let zár ja.

Dr. Tóth Im re már em lí tett mun ká ja mel -
lett is me re tes Fel sõ Barnabás-Papp At ti la
Ge menc cí mû, fõ leg tu ris ták szá má ra 1999-

ben ki adott mun ká ja. Az ár té ren élõ-dol go -
zó em be rek min den nap ja i ról adott sze mé -
lyes hang vé te lû és fo tók kal jól il luszt rált
ké pet Kácsor Lász ló, szin tén Ge menc cí mû,
1976-ban meg je lent köny vé ben. Party Ist -
ván (Nyúl Ber ta lan: Va dász éle tek. Party Ist -
ván a szarvasgazdálkodás ge men ci szak te -
kin té lye. Bu da pest, 2001) és Böröczky
Kor nél (Ge menc tõl Ge men cig. Bu da pest,
1998) élet raj zi kö te te i ben leg in kább a ne ves
va dá szok élet raj za i nak tük ré ben ka punk ké -
pet Ge menc rõl. A mos ta ni, alap mû nek te -
kint he tõ fel dol go zás ról Rádi Jó zsef a for -
rás köz lés je gye it is mu ta tó kö te te be ve ze tõ -
jé nek 12. ol da lán az aláb bi a kat ír ta: „Rá jöt -
tem, hogy ezt a mun kát nem le het be fe jez -
ni, mert min dig jön nek új mi ér tek, csak ab -
ba hagy ni.” Va ló ban, a té ma kü lön bö zõ te rü -
le tei to váb bi ala pos, pon tos iro da lom jegy -
zék kel el lá tott fel dol go zá so kat-is mer te té se -
ket kí ván nak a Ge menc, il let ve a Ka lo csai
Ér se ki Ura da lom múlt já ban el mé lyül ni
szán dé ko zó ku ta tók tól.

Rádi Jó zsef: Ka lo csán Ge menc rõl. A Ka -
lo csai Ér se ki Ura da lom er dõ- és vad gaz -
dál ko dá sá nak tör té ne te az 1700-as évek
vé gé tõl 1945-ig. PRO-INVEST Kft., Du -
na ke szi, 2012. 600 ol dal. A könyv meg je le -
né sét az OTP Bank Nyrt. és a Ge menc Zrt.
tá mo gat ta.

Dr. Nebojszki Lász ló

Hevesy György
(1885-1966)

Az „Inter arma silent musaeé” tö mör la -
tin szen ten cia tu laj don kép pen a fegy ver zaj -
tól el né mí tott mû vé sze tek re vo nat koz na. A
bar bár erõ szak vi ha ra azon ban el hall gat tat -
ja a ma ga sabb ren dû szel lem egyéb tel je sít -
mé nye it ju tal ma zó in téz mé nye ket is. Így
1939 és 1944 kö zött fel füg gesz ti ér té ke lõ
te vé keny sé gét a Svéd Ki rá lyi Aka dé mia. A
tel jes igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy a No -
bel-dí jak ér dem sze rin ti ki osz tá sá ba már hat
éve be avat koz tak a kon ti nens fö lé emel ke -
dõ fé lel mes dik tá to rok. 1933-ban a Fran cia -
or szág ban élõ orosz emig ráns, Ivan Bunyin
kap ja az iro dal mi No bel-dí jat. Bár a sze líd
lí ri kus mit sem árt a bol se vik rend szer nek, a
fel bõ szült Sztá lin meg tilt ja, hogy szov jet ál -
lam pol gár el fo gad ja ezt a de kó ru mot. Két
év múl va Carl von Ossietzky kap ja meg a
No bel-bé ke dí jat. A je les új ság író vi szont –
aki a pa ci fiz mus is mert apos to la – tör té ne -
te sen a Reich egyik in ter ná ló tá bo rá ban tar -
tóz ko dik. A nor vég storting dön té se (a bé -
ke dí jat az os lói par la ment ad ja ki) úgy fel -

pap ri káz za Hit lert, hogy meg tilt ja alatt va ló -
inak a díj bár me lyik ka te gó ri á já nak el fo ga -

dá sát. Nos, a haj dan el csa pott grúz pap nö -
ven dék és az egy ko ri bécsi dísz let fes tõ ala -
po san meg re gu láz za a leg ran go sabb in tel -
lek tu á lis tel je sít ményt dí ja zó tes tü le te ket.

A tár gyi la gos vé le mény al ko tás dik ta tó ri -
kus kor lá to zá sa két nagy nem zet ki emel ke -
dõ te het sé ge it zár ta ki a mél tó el is me rés el -
nye ré sé nek le he tõ sé gé bõl. Azt, hogy az ará -
nyo kat men  nyi re tor zít ja a ti ran nu si be avat -
ko zás, mu tat ják a kö vet ke zõ szá mok. A
kez det tõl, 1901-tõl 1930-ig száz har minc hat
No bel-dí jat osz ta nak ki a fi zi ka, ké mia, or -
vos tu do mány és iro da lom leg ered mé nye -
sebb mû ve lõ inek. Ezek kö zül negy ven ket -
tõ, va gyis az össz lét szám 31%-a né met. To -
váb bi dur va kor lá to zás a szov jet ál lam pol -
gár ok je löl he tõ sé gé nek ki zá rá sa. A me rí té -
si le he tõ ség ilyen be szû kü lé se vált hat ta ki a
díj ki osz tás em lí tett fel füg gesz té sét. 1944.
no vem ber 9-én azon ban már nyil ván va ló an
lát szott, hogy a Führer bi ro dal mát el söp ri a
há rom nagy ha ta lom ko a lí ci ó ja. Mû kö dés -
be lép a Svéd Aka dé mia, és 1943-ig vis  sza -
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me nõ leg tíz No bel-dí jat osz ta nak ki. az
1943-as ké mi ai No bel-díj bir to ko sa az ek -
kor már Stock holm ban élõ Hevesy György
pro fes  szor lesz.

A Hevesy csa lád a 19. szá zad ban Bu da -
pes ten élt. 1885. au gusz tus 1-jén szü le tett
György fi uk kö zép is ko lai ta nul má nya it a
pi a ris ták ki tû nõ kép zést adó gim ná zi u má -
ban vég zi. Fel sõ fo kú stú di u ma it a Páz -
mány Pé ter Tu do mány egye te men kez di,
majd Ber lin ben, il let ve Freiburgban fo lyat -
ja. Dok to ri dis  szer tá ci ó ját a zü ric hi egye te -
men nyújt ja be.

Egy ang li ai ösz tön dí jat el nyer ve Man -
ches ter ben, Ernest Rutherford mel lett vé -
gez ku ta tó mun kát a ra dio ak ti vi tás te rü le -
tén. Mi vel ki vá ló an kép zett ké mi kus hasz -
nos mun ka tár sa a mo dern atom fi zi ka alap -
ja it le ra kó mes te ré nek. A ra dio ak tív su gár -
zás ter mé sze té nek meg is me ré se ki in du ló
pont ja lesz ma gas ba íve lõ tu do má nyos kar -
ri er jé nek. Fon tos kö rül mény még, hogy
ezen az an gol ku ta tó he lyen is mer ke dik
meg és köt élet re szó ló ba rát sá got Niels
Bohr ral.  Bár egy ko rú ak, a fi a tal dán fi zi -
kust már csak két év vá laszt ja el a vi lág hír -
név el nye ré sé tõl.

A 19. szá zad má so dik fe lé ben – fõ ként
két né met tu dós, Bunsen és Kirchoff mun -
kás sá ga nyo mán – ki ala kul a spekt ro szkó -
pia, a szín kép elem zés tu do má nya. Fel fe de -
zik, hogy iz zó gõz zé pá ro log tat va min den
ké mi ai elem a reá ki zá ró la go san jel lem zõ
szín kép vo na la kat bo csát ki. Az éles kon tú -
rú vo na lak a vö rös tõl az ibo lyá ig ter je dõ
szí nek ben je len nek meg, és mond hat nánk,
a ké mi ai ele mek egye di, ös  sze té veszt he tet -
len név je gyei. A spekt ro szkó pia sok hasz -
nos is me ret tel gya ra pí tot ta a tu do mányt,
csakhogy tö ké le te sen em pi ri kus dokt rí na
ma radt. An nak a ma gya rá za ta ugyan is,
hogy az ele mek mi ként bo csá ta nak ki szín -
kép vo na la kat, il let ve ho gyan nye lik el a
meg fe le lõ szí ne ket, rejt ve ma radt. Rö vi -
den: a kí sér le ti ered mé nyek mö gül hi ány -
zott az el mé le ti hát tér.

Bohr vál lal ko zott ar ra, hogy meg ad ja a
rej tel mes fo lya ma tok eg zakt szá mí tá so kon
ala pu ló ér tel me zé sét. Elõ ször csak a hid ro -
gén-szín kép ke let ke zé sét ma gya ráz za meg.
Szá mí tá sai meg le põ pon tos ság gal egyez -
nek meg a kí sér le ti fi zi ka ada ta i val. Ké -
sõbb ki ter jesz ti te ó ri á ját bo nyo lul tabb szer -
ke ze tû ato mok ra is, im po ná ló si ker rel. a
kop pen há gai fi zi kus meg al kot ja az elekt -
ron hé jak fel épí té sé nek el mé le tét, ez zel új
és biz tos ala pok ra he lye zi a kém iát. Az if jú
tu dós a 20. szá zad ban ki fej lesz tett mo dern
fi zi ka egyik ve zér egyé ni sé ge lesz. Kis ha -
zá ja fi gye lem mel és gon dos ko dás sal kí sé ri
zse ni á lis fi á nak pá lyá ját. 1916-ban egye te -

mi ta nár lesz Kop pen há gá ban, majd 1921-
ben meg ala pít ják szá má ra az El mé le ti Fi zi -
kai In té ze tet. Ez a tu do má nyos mû hely lesz
az egyik szel le mi köz pont ja az atom fi zi ka
ki fej lesz tõ i nek.

A Mo nar chi á ba ha za té rõ Hevesy Bécs -
ben Friedrich Paneth oszt rák fi zi kus sal tár -
sul. Ér dek lõ dé sü ket a ra dio ak tív su gár zá -
sok cso dá la tos, klas  szi kus fi zi ká ban ér tel -
mez he tet len je len sé gei kö tik le. Az al fa-su -
gár zás ról pél dá ul ki de rül, hogy rend kí vül
nagy, a 14 000 km/szekundumot is meg ha -
la dó se bes sé gû hé li um atom mag. A ra dio -
ak tív atom el bom lá sa so rán ki bo csát a rönt -
gensu gár zás hoz ha son ló, de még na gyobb
át ha to ló ké pes sé gû gam ma-su gár zást is. Az
el mé le ti fi zi kát még több év ti zed vá laszt ja
el at tól, hogy pon tos ma gya rá za tát ad ja a
rend kí vü li ere jû ener gia-fel sza ba dí tás nak.
A ma gyar és oszt rák fi zi kus azon ban fel is -
mer egy olyan le he tõ sé get, mely a bi o ló gi -
ai ku ta tás elõtt új uta kat nyit hat meg. Már
egyet len ra dio ak tív atom al kal mas ar ra,
hogy he lyét je lez ze a nö vé nyi, ál la ti vagy
em be ri test szö vet mé lyén. A gam ma-su gár -
zás ugyan is kön  nye dén át ha tol vas tag ré te -
ge ken is, és ki mu ta tá sá ra egy re al kal ma -
sab bak a tö ké le te se dõ mé rõ mû sze rek.

A tu do má nyos in for má ció szer zés mér he -
tet len fi no mo dá sá nak ér zé kel te té sé re
szám adat ok hoz kell fo lya mod nunk. Ele -
mek vagy ve gyü le tek ki mu ta tá sá ra, azo no -
sí tá sá ra szá mos mód szert ala kí tott ki a kva -
li ta tív és kvan ti ta tív ké mi ai ana lí zis. Ám e
vizs gá la tok vég re haj tá sá hoz meg fe le lõ
anyag men  nyi ség szük sé ges. Amen  nyi ben a
ku ta tó pl. egy anyag min tá ban a vas je len -
lét ét és men  nyi sé gét sze ret né meg ha tá roz -
ni, kb. egy mil li gramm ra van szük sé ge.
Eb ben a pa rá nyi, mák szem nél ki sebb
anyag mor zsá ban azon ban rop pant szá mú,
ötezermilliárdszor egy mil li árd da rab vas -
atom van. A fi zi ku sok ál tal konst ru ált mû -
szer, a színképelemzõ ké szü lék, sok kal ki -
sebb anyag men  nyi sé ge ket is ké pes ki mu -
tat ni. Ám ah hoz, hogy jól fény ké pez he tõ
szín kép vo na lak je len je nek meg a fil men,
még így is mil li árd mil li árd szo ro sá nál több
atom fény ki bo csá tá sa szük sé ges.

A zse nik egye dül ál ló adott sá ga, hogy
fel is me rik egy más tól tá vol fek võ szak te rü -
le tek ös  sze kap cso lá sá nak le he tõ sé gét.
Hevesy és Paneth fel fe dez nek egy rend kí -
vü li meg ol dást. Né hány száz ra dio ak tív
atom már al kal mas len ne ar ra, hogy az élõ
szer ve zet ben je lez ze egy ké mi ai elem ván -
dor lá sát és fel hal mo zó dá sát. Ek kor azon -
ban még úgy tû nik, hogy a kor sza kot nyi tó
gon do lat zsák ut cá ba ve zet. Az ak kor is mert
ra dio ak tív ele mek a pe ri ó du sos rend szer
vé gén he lyez ked nek el, és egyi kük sem al -

ko tó ele me a nö vé nyi vagy em be ri szer ve -
zet nek. Hevesy a nyom jel zés 1913-ban
még ki vi te lez he tet len öt le tét nem ej ti el, és
majd bõ év ti zed múl tán hoz zá kezd egy elõ -
re még kor lá to zott al kal ma zá sá hoz. Ha za -
tér és tu do má nyos kar ri er jét a Páz mány Pé -
ter egye te men épít ge ti. Ma gán ta ná ri habi-
litáció után 1919-ben pro fes  szo ri stá tus ban
igaz gat ja a II. Fi zi kai In té ze tet. Rö vi de sen
azon ban Né met or szág ba tá vo zik, és 1922-
ben a ré gi ba rát, Niels Bohr kop pen há gai
ku ta tó la bo ra tó ri u má ba kap meg hí vást.
Úgy tûn het, hogy a kö vet ke zõ évek ben pá -
lyá ja mel lék vá gány ra fut. Két ség te len
azon ban, hogy a ké mia te rü le tén tett fel fe -
de zé se vi lág hír ne vet sze rez a bra vú ros
ügyes sé gû ku ta tó nak.

Lothar Meyer és Men gye le jev a ké mi ai
ele me ket már 1869-ben az úgy ne ve zett pe -
ri ó du sos rend szer be ska tu lyáz za be. Az irá -
nyí tó elv a nö vek võ atom súly, il let ve az ele -
mek azo nos ké mi ai vi sel ke dé se. Nyolc fõ -
osz lo pot ala kí ta nak ki. Ki de rül azonba,
hogy a hid ro gén tõl az urá nig ter je dõ ka ta ló -
gus ban ma rad nak üres koc kák. A ké mi ai ku -
ta tás – a szín kép elem zés tõl ha té ko nyan se -
gít ve – fo ko za to san ki töl ti az üres he lye ket.
1922-ben azon ban öt rub ri ka még be töl tet -
len. Hevesy, ta lán a fel adat ne héz sé gé tõl in -
ge relt am bí ci ó val, a leg ke mé nyebb fá ba
vág ta fej szé jét. A 72. rend szá mú elem ki mu -
ta tá sát tû zi ki fel ada tá ul. Dirk Coster hol land
ké mi kust válsztja tár sul az in kább ku darc -
cal, mint si ker rel ke cseg te tõ vál lal ko zás ban.

A ke re sett elem ugyan is már nyolc év ti -
ze de buj kál fon dor la to san a ku ta tók elõl, és
go no szul csúf fá tett fél tu cat nyi ne ves ké mi -
kust. Elõ ször 1845-ben a svéd Sjögren „fe -
de zi fel”, ám az el len õr zõ kí sér le tek ki de rí -
tik, hogy a cir kó ni um egy is mert ve gyü le tét
vél te új elem nek. 1908-ban a ja pán Ogava
mu tat ja ki és ne vei el nippóniumnak az „új
ele met”. 1913-ban az új-zé lan di Scott „ta -
lál ja meg” a 72. ele met és ne ve zi el oceani-
umnak. Saj nos, a kon ku rens la bo ra tó ri u -
mok kont roll kí sér le tei mind két eset ben ki -
mu tat ják, hogy is mert ele mek ve gyü le tei té -
vesz tet ték meg a ku ta tó kat. A pó rul járt la -
bo rá lók ment sé gé re szól, hogy vizs gá la ta ik -
ban csak az ak kor is mert, ke vés bé ér zé keny
ké mi ai el já rá so kat al kal maz hat ták. 1913-
ban az an gol Moseley új rend szert fej leszt
ki a ne héz ele mek ki mu ta tá sá ra. Fel fe de zi,
hogy az in ten zív elekt ron nya láb bal bom bá -
zott nagy atom sú lyú ele mek éles vo na lak -
ból ál ló rönt gen szín ké pet bo csá ta nak ki.
Ezek a szín kép vo na lak jel lem zõ ek a ké mi ai
ele mek re, ezért ki mu ta tá suk ra al kal ma sak.

Hevesyéket Niels Bohr egy ta ná csa is se -
gí ti. Az in té zet igaz ga tó ek kor fe je zi be az
atom mag kö rül ke rin gõ elekt ro nok ból ál ló
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hé jak ra vo nat ko zó el mé le te ki dol go zá sát.
En nek alap ján biz tos nak vé li, hogy a 72.
elem fém jel le gû és a cir kó ni um kö ze li ro ko -
na. A ké mi ku sok ko ráb ban az ún. „föld fé -
me ket” tar tal ma zó ás vá nyok ban ke res ték a
hi ány zó ele met. Coster és Hevesy meg fo -
gad ják a jó ta ná csot, és a cir kó ni um ér cek re
össz pon to sít ják vizs gá la ta i kat. A szí vós
mun kát biz ta tó jel se gí ti, majd tel jes si ker
ko ro náz za. A Moseley-féle röntgenspekt-
roszkópia fel hasz ná lá sá val egy új, ko ráb ban
is me ret len vo na lat ta lál nak. A to váb bi vizs -
gá la tok ki mu tat ják a rej tõ zõ elem hat vo nal -
ból ál ló tel jes szín kép ét.

Az el mon dott elõz mé nyek után nem in -
do ko lat lan a ké tely, mel  lyel a tu do má nyos
vi lág az új, haf ni um nak ne ve zett elem fel fe -
de zé sé nek be je len té sét fo gad ja. Hevesy és
Coster azon ban ta nul má nyok ban rész le te -
sen, bár hol meg is mé tel he tõ mó don le ír ták
kí sér le tü ket. A kont roll vizs gá la tok sor ra ta -
nú sít ják a Bohr-in té zet ku ta tó i nak iga zát.

Hevesy kö vet ke ze te sen foly tat ja mun ká -
ját, és a spekt ro szkó pi a i lag jel zett elem
tisz ta el kü lö ní té sé re tö rek szik. A cir kó ni um
fém be öt vö zött haf ni um – a szo ros ve gyi
ro kon ság mi att – ké mi ai mód szer rel nem
kü lö nít he tõ el a hor do zó fém tõl. Ész re ve szi
azon ban, hogy a hafniumfluorid, il let ve a
cirkóniumfluorid kü lön bö zõ hõ mér sék le -
ten kris tá lyo so dik ki az ol dat ból. Ezt fel -
hasz nál va 1925-ben si ke rül a haf ni um fé -
met a cir kó ni um tól el kü lö ní te ni.

A kop pen há gai in té zet ben el ért si ker
mél tán sze rez vi lág hír ne vet a ma gyar pro -
fes  szor nak. Nem meg le põ te hát, hogy a
haf ni um izo lá lá sát kö ve tõ év ben a ran gos
freiburgi egye tem fel ajánl ja szá má ra a fi zi -
kai-ké mi ai tan szé ket. Alap ve tõ tu do má -
nyos ered mé nyek ben gaz dag nyolc évet
tölt a né met uni ver zi tá son. Mi vel az 1913
óta el telt más fél év ti zed ben ta lál nak olyan
ki sebb faj sú lyú ele me ket, me lyek ra dio ak -
tí vak, vis  sza tér a nyom jel zés mód sze ré nek
ki dol go zá sá hoz. Ezek az anya gok már al -
kal ma sak az élõ lé nyek szer ve ze té ben tör té -
nõ ván dor lás és fel hal mo zó dás vizs gá la tá -
ra. Fel is me ri, hogy a biz mut nagy mér té kû
kon cent rá ló dást mu tat egyes da ga nattí pu -
sok ban. A víz ben igen kis men  nyi ség ben
ta lál ha tó egy ra dio ak tív ato mot, trí ci u mot
tar tal ma zó mo le ku la. A tu dós en nek az izo -
tóp nak se gít sé gé vel vizs gál ni kez di az
arany hal és az ún. ne héz víz zel dú sí tott ak -
vá ri um fo lya dék kö zöt ti anyag cse rét.

1934-ben Mme Curie lá nya és ve je,
Irene Curie és Joliot fel fe dez ték a mes ter -
sé ges ra dio ak ti vi tást. Al fa ré szek kel be su -
gár zott alu mí ni um ból olyan fosz fort hoz -
nak lét re, amely ra dio ak tív tu laj don sá gú. A
fel fe de zés tu do má nyos ér té ke óri á si, csak -

hogy a mód szer rel cse kély men  nyi sé gû
radiaktív anya got le het elõ ál lí ta ni. Hevesy
még is meg ra gad ja a le he tõ sé get, és a pa rá -
nyi anyag men  nyi sé gek kel ál la ti szer ve ze -
tek ben kezd vizs gá la tot. Az ered mény
meg le põ és az élet tan szem pont já ból rend -
kí vü li fon tos sá gú. Ki de rül, hogy a vál to zat -
lan ele mek bõl fel épí tett nek tar tott csont váz
ato mon ként cse ré lõ dik ki és az élet tar tam
so rán meg újul.

A nem ze ti szo ci a lis ta ha ta lom át vé tel ar ra
kény sze rí ti, hogy el hagy ja a szá má ra oly
ked velt Freiburgot. Vis  sza tér Bohr hoz,
majd az 1940-es né met meg szál lás elõl
Stock holm ba me ne kül. Itt foly tat ja bio ké -
mi ai ku ta tá sait és nye ri el az 1943-as ké mi -
ai No bel-dí jat. Bár ek kor még úgy lát szik,
hogy a ra dio ak tív nyom jel zés csak szûk
kör ben, költ sé ges se géd be ren de zé sek kel
fel sze relt la bo ra tó ri u mok ban al kal maz ha tó
mód szer, a tu do má nyos élet köz meg egye -
zé se mél tá nyol ja a zse ni á lis fel is me rést.

A fi zi ka fej lõ dé se idõn ként ki szá mít ha -
tat lan var ga be tû ket vet. 1944-ben sem a
pro fes  szor, sem a Svéd Ki rá lyi Aka dé mia
nem sej ti, hogy az Egye sült Ál la mok ban
már négy éve fo lyik egy gi gan ti kus ku ta tó-
és fej lesz tõ mun ka. Ez ért he tõ, hi szen a
Man hat tan-terv fe dõ ne vû prog ra mot tö ké -
le tes ti tok tar tás át ha tol ha tat lan fa la rej ti.
Los Alamosban, to váb bá két ku ta tó he lyen
két ezer fi zi kus, ké mi kus, mér nök és tech ni -
kus dol go zik az ame ri kai atom bom ba elõ -
ál lí tá sán. Õket kö ti a szi go rú szi len ci um fo -
ga dal ma, és ezt be is tart ják. A ti tok tar tás
mér té ké re jel lem zõ, hogy az al el nö köt,
Harry Trumant is csak ak kor tá jé ko zat ják a
Man hat tan-terv rõl, mi kor 1945 áp ri li sá ban
Roose velt ha lá la után az el nök he lyé be lép.

A prog ram ki vi te lez he tõ sé gé nek el sõ je le
az 1942-ben, Chi ca gó ban üzem be he lye zett
atom mág lya. A re ak tor mû kö dé se so rán ki -
de rül, hogy ben ne egy mes ter sé ges elem,
plu tó ni um ter me lõ dik. Ez a transz urán elem
épp oly al kal mas atom bom ba ké szí té sé re,
mint a nagy ne héz sé gek kel el kü lö nít he tõ U
235-ös izo tóp. Mi vel nagy mé re tû atom -
mág lyák ban a plu tó ni um szin te kor lát lan
men  nyi sé gen elõ ál lít ha tó, meg kez dik  Han-
fordban egy re ak tor te lep ki épí té sét. Ezek a
„te nyész tõ rekator”-ok. Cél juk nem ener -
gia ter me lés, ha nem plu tó ni um elõ ál lí tá sa.
Ki de rül, hogy az ak tív re ak tor mag mû kö -
dés köz ben nagy men  nyi sé gû fe les le ges, sõt
ve sze del mes ne ut ron su gár zást is ter mel.
Ár tal mat lan ná té te lük, el nye lé sük ér de ké -
ben a mág lyát kb. két mé ter vas tag, kü lön -
le ges be ton fal lal kö pe nye zik.

A si ke res almogordói pró ba rob ban tást,
majd a Ja pán ra mért két atom csa pást kö ve -
tõ en a tu dó sok fi gyel me a mág lyák mel lék -

ter mék ének, a bõ sé ges ne ut ron su gár zás nak
hasz no sí tá sá ra irá nyul. A ne ut ron az atom -
mag elekt ro mo san sem le ges épí tõ kö ve,
ezért kön  nye dén el nye li bár me lyik ter mé -
sze tes elem mag ja. Ha te hát a mág lya fa lá ba
hen ge res üre get fúr nak, mely nek vé ge a ne -
ut ro nok ban gaz dag zó ná ba nyú lik, az ide
he lye zett sem le ges elem ne ut ro no kat nyel
el, és ra dio ak tív izo tóp ke let ke zik. Ez ké mi -
a i lag azo nos vi sel ke dé sû a ki in du lá si elem -
mel, ám min den ese ten in sta bil, és erõs su -
gár zást ki bo csát va bom lik le. Ez zel a mód -
szer rel a kö vet ke zõ évek so rán kb. ezer öt ven
mes ter sé ges ra dio ak tív izo tó pot ál lí ta nak
elõ. Ezek bom lá si se bes sé ge szé les ha tá rok
kö zé esik, a má sod perc tört ré szé tõl mil li árd
évek re ter jedhet ki. A le írt mó don az ös  szes
„kön  nyû” elem ra dio ak tív izo tóp ja tet szés
sze rin ti men  nyi ség ben elõ ál lít ha tó. A
Hevesy-féle nyom kö ve tõ el já rás te hát az élõ
szer ve zet egé szé re ki ter jeszt he tõ. Nem csu -
pán a ve gyü le tek út já nak kö ve té se, ha nem
az egyes test szö ve tek ben va ló fel hal mo zó -
dás is mér he tõ. A Geiger-Müller csö vek kel
és az ún. szintillációs szám lá lók kal va ló mé -
rés azt is ki de rí ti, mi lyen se bes ség gel cse ré -
lõ dik ki egyes szer vek épí tõ anya ga.

Hevesynek meg ada tik az az élet hely zet,
mely ben Goe the az agg Faustot ré szel te ti.
A há bo rút kö ve tõ két év ti zed ben ta nú ja le -
het, mi ként ta ka rít ják be szel le me dús ter -
mé sét a szak tu do mány ok há lás mû ve lõi.
Bár a nyom jel zés mód sze rét al kal maz zák
az ipar szá mos ágá ban, sõt pl. még a hid ro -
ló gi á ban is, a fõ ha szon él ve zõ a bi o ló gia,
az or vo si élet tan, a di ag nosz ti ka és a te rá -
pia lesz. Csak száz mil li ók ban mér he tõ
azok szá ma, akik a Hevesy-módszer nyo -
mán ki ala ku ló nuk le á ris me di ci na jó té te -
mé nye i ben ré sze sül nek. Szem lél te té sül vá -
las  szunk né hány pél dát. A jód 131-es izo -
tóp ját hasz nál ják a pajzs mi rigy funk ci o ná -
lá sá nak vizs gá la tá ra, agydaganat ok ki mu -
ta tá sá ra, máj mû kö dés el len õr zé sé re, a
szívpercvolumen mé ré sé re. A ra dio ak tív
szén út já nak kö ve té se fel vi lá go sí tást ad
olyan anyag cse re-rend el le nes sé gek rõl,
melyek cu kor be teg sé get, kösz vényt, vér -
sze gény sé get vált hat nak ki.

Meg le he tõ sen nagy ké sés sel ha zá ja is
gon dol ide gen be sza kadt gyer me ké nek
mél tó el is me ré sé re. A Bu da pes ti Mû sza ki
Egye tem rek to ri ta ná csa in dít vá nyoz za a
dísz dok to ri cím meg adá sát. Saj nos,
Hevesy ek kor már sú lyos és vég ze tes be -
teg ség gel har col. A jó in du la tú sors úgy ren -
de zi, hogy utol só hó nap ja it Freiburgban
tölt se. A nagy sze rû in tu í ci ó ra ké pes szel -
lem láng ja ott lob ban ki, ahol új kor sza kot
nyi tó kí sér le te it meg kezd te. 

Dr. Dá ni el Jó zsef
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Egy ame ri kai ma gyar or vos val lo má sai
Könyv is mer te tés

„1945 õszén Édes apám – már Só lyom
An tal ként – az MNB Ba jai Fi ók já nak a fõ -
nö ke lett. Megint csak a bank épü le té ben
lak tunk, ami egy kór há zi el me osz tál  lyal
volt köz vet len szom széd ság ban. No ha
nem tu dom mit, de ez a tény nyil ván je len -
tett va la mit szá mom ra, mert anél kül nem
em lé kez nék rá. Ha más ra nem is, de ar ra
em lék szem, hogy lát tam el mebe te ge ket az
ud va ron kór há zi ru há juk ban. Ba ján csak
egy évet töl töt tünk, ahol az ele mi is ko la 4.
osz tá lyát vé gez tem el ugyan olyan tisz ta
ki tû nõ bi zo nyít ván  nyal, mint az el sõ hár -
mat Bé kés csa bán.”

Fen ti, a könyv 34. ol da lán ol vas ha tó so -
rok be ve ze tõ ként idé zé sét a re cen zens azért
lát ta cél sze rû nek, hogy ne vá ra koz tas sa a T.
Ol va sót an nak meg vá la szo lá sá val, mi ért a
Ba jai Hon pol gár ol da la in je le nik meg ez
az is mer te tés. A fel idé zett gyer mek ko ri
em lék hi te les, de pon to sí ta ni szük sé ges. A
bank szom széd sá gá ban nem volt kór ház,
1945 feb ru ár já ban azon ban, ami kor a szov -
jet had se reg a ba jai kór ház ös  szes he lyi sé -
gét le fog lal ta ha di kór ház cél já ra, az el me -
osz tály be te ge it a nem ze ti bank Szé che nyi
ut cai épü le té ben he lyez ték el. (Dr. Abonyi
Jó zsef: Kór ház tör té ne ti em lé kek 1944-
1950 évek rõl In: A ba jai kór ház mil len ni u -
mi év köny ve 2000-ben, 21. old.)

Az egy si ke res, ter mé keny és nem zet kö zi
hír név re szert tett or vos pá lya ké pét fel raj zo -
ló, tör té nel mi tab ló ként is be szé des, szer fe -
lett ol vas má nyos ön élet raj zi írás – a szer zõ
in dok lá sa sze rint – el sõ sor ban „há la adó em -
lék irat”, amely fél év szá zad dal (a még ek -
kor is na gyon hi ány zó) ap ja ha lá la után –
sa ját 70. szü le tés nap ján túl – „szü lei örök
em lé ké re” ér le lõ dött meg ben ne.

Hõ sünk a ber li ni olim pia idõ sza ká ban,
1936 nya rán Bu da pes ten szü le tett, Schmall
An tal bank fõ el len õr és Mol nár Ilo na ta nár
„tör vé nyes fi a ként”. Ap ja 48, any ja 29 éves
volt el sõszü lött gyer me kük vi lág ra jö ve te le -
kor. Mi vel ap ja ek kor ra az MNB bé kés csa -
bai fi ók já nak fõ nö ké vé lé pett elõ, te kin té -
lyes tár sa dal mi stá tu sa a gyer mek 8 éves
ko rá ig a csa lád nak „rend kí vül kel le mes, ké -
nyel mes, bé kés, nyu godt és jó mó dú éle tet”
biz to sí tott. Ami kor utólér te õket a II. vi lág -
há bo rú, min dent hát ra hagy va kel lett me ne -
kül ni ük a bank épü le té nek eme le tén lé võ
ki lenc szo bás, tá gas szol gá la ti la kás ból.
Szü le i nek so ha töb bé nem si ke rült vis  sza -
küz de ni ük ma gu kat „ar ra az élet szín vo nal -
ra”. Az apa után ró mai ka to li kus val lá sú ra

ke resz telt, mind vé gig ka to li kus ne vel te tés -
ben ré sze sült hõ sünk éle tét azon ban ezt kö -
ve tõ en is – mi ként azt meg an  nyi eset ben
meg vall ja – a Gond vi se lés õr köd te…

A hú ga, Ka tin ka meg szü le té sé vel négyta -
gú vá vált, 1945 nya rán ve ze ték ne vét Só -
lyom ra ma gya ro sí tott csa lád ba jai évét
újabb két „gond ta lan és bol dog év” kö vet te
Ka pos vá rott, amely a 60. élet év ét be töl tött
apa nyug dí ja zá sá val, az ot ta ni szol gá la ti la -
kás ból ki köl tö zés va la men  nyi kö vet kez mé -
nyé vel, kis vár tat va „a né pi de mok rá ci á nak
ál cá zott szov jet tí pu sú kom mu nis ta dik ta tú -
ra” mû kö dés be lé pé sé vel újab bak kal nem
sza po ro dott; a csa lád nak al kal maz kod nia
kel lett a „bu di elõtt vá ra ko zás”, vagy „ha
na gyon kel lett, a hi deg té li éj sza kák ra be ik -
ta tott ágy alat ti bi li” kí nál ta le he tõ sé gek hez.

Hogy „a szép Regnum Marianum temp -
lom” le rom bo lá sát, he lyé re Sztá lin óri á si
szob rá nak ál lí tá sát kö ve tõ év ben, 1951-ben
ful mi náns máj gyul la dás kap csán coma
hepaticumba: máj kó má ba esett, ak kor el sõ -
éves gim na zis ta fiú meg me ne kült a ha lál
tor ká ból, édes any ja ér te hit tel imád ko zá sa
mel lett an nak is tu laj do nít ja, hogy – aho -
gyan már nagy ap ja élet ben ma ra dá sát is e
cso dát té võ szent nek tu laj do ní tot ták – pádu-
ai Szent An talt vá lasz tot ta õ is a vé dõ szent -
jé nek. Per sze vé del mé re kelt osz tály fõ nö ke,
dr. Ber kes Ist ván ta nár úr és a Szent Ist ván -
ból I. Ist ván ná lett gim ná zi um ta ná ri tes tü le -
te is, ami kor „A má so dik osz tály ba lép het”

ha tá ro za tot ar ra ala poz va hoz ta meg, hogy a
meg en ge dett nél sok kal több (390) mu lasz -
tott óra he lyett „hi bá san” 290 óra ke rült az
év vé gi bi zo nyít vá nyá ba. Ugyan is ha a
hosszú lá ba do zá sa alatt már a ter je del mes
An na Karenina és a Há bo rú és bé ke Tolsz -
toj-re gé nye ket is ol va só, cso dá val ha tá ros
mó don túl élt be teg sé ge foly tán „or vos és en -
tel lek tü el” len ni aka ró fiú év is mét lés re
kény sze rült vol na, va ló szí nû leg dr. Kor-
pássy Bé la sze ge di kórbonc nok pro fesszor,
az „im po záns úri em ber” tá mo ga tá sa el le né -
re sem áll tak vol tak szó ba Rá ko si alatt a
ban kár fi á val: „Egye tem? Nyet!” Már pe dig
Ber kes ta nár úr nél kül 1955-re to ló dott vol -
na el (a ki tû nõ re si ke re dett) érett sé gi je és fel -
vé te li je, ami kor Rá ko si csil la ga ismét a ma -
gas ba emel ke dett. Így vi szont Sztá lin l953-
ban be kö vet ke zett ha lá la utá ni „va la mivel
em ber sé ge sebb lég kör ben … le he tett Kor-
pássynak sza va az én fel vé te lem ügyé ben…
Te hát: Gond vi se lés? Da!”  

Az 1954-ben Sze ge den orvosegyetemis-
tává, a má so dik év vé gén nép köz tár sa sá gi
ösz töndí jas sá lett fi a tal em ber 1956. ok tó ber
23. és no vem ber 4. kö zött lel ke sen vett részt
a tün te tõ gyû lé sek kel ös  sze kö tött nagy fel -
vo nu lá so kon (ezek egyi kén az ak kor dé kán
Korpássy Bé la pro fesszor úr kezd te a Him -
nusz-t, az tán a Szó za t-ot éne kel ni), no vem -
ber 4-ét, a nem ze ti gyászna pot kö ve tõ en
ma ga is hó na po kig gyász ban élt, „mert el -
ve szett az a re mény, öröm és büsz ke ség,
mely csak nem cso da ként pot  tyant az ölünk -
be a for ra da lom ré vén.”  

Ne gyed éves lett, ami kor (1957. no vem -
be ré ben) a 70. élet év ét el nem ért édes ap ja
– bõ fél év vel azu tán, hogy többhe tes kór -
há zi ápo lást kö ve tõ en „Cirrhosis hepatis.
Pleuritis exudata. St. P. pneumoniam”
(máj zsu gor. vi zes mell hár tya gyul la dás. tü -
dõ gyul la dás utá ni ál la pot) kó ris mék kel ha -
za bo csá tot ták. A „leg jó sá go sabb, leg ön fel -
ál do zóbb sze re tõ férj és édes apa” ha lá lát 2
hó nap pal meg elõ zõ en, szep tem ber ben je -
len tet te be Korpássy pro fes  szor úr nak,
hogy externistaként a máj gyul la dás és a
máj zsu go ro dás vi szo nyát sze ret né ku tat ni a
sa ját és édes ap ja be teg sé ge mi att. „Õ ezt
öröm mel vet te, hi szen egyik tu do má nyos
ves  szõ pa ri pá ja a cser sav val oko zott máj ká -
ro so dás volt, amit a há bo rú ide jén fe de zett
fel, mint az ung vá ri kór ház kór bonc no ka.”
Ez zel vet te kez de tét „or vo si pá lya fu tá sa el -
sõ idõ sza ka (1957-1972)”, amely nek el sõ
ter mé ke az 1958. évi On ko ló gus Nagy gyû -
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lé sen tar tott elõ adá sa volt; míg a sze re tett
pro fes  szo rá val kö zös, az Or vo si He ti lap
1961. de cem be ri szá má nak ve ze tõ cik ke -
ként meg je lent Májcirrhosis és máj rák cí -
mû köz le mé nye már név je gye le té te lé vel
ért fel a tudomány asz ta lán. „No ví ci u si ide -
je” a tu do má nyos ku ta tás te rü le tén azon
drá mai ese mény kap csán ért vé get, hogy –
rö vid del kö zös köz le mé nyük meg je le né se
elõtt, 1961. no vem ber 28-án – „Korpássy
pro fes  szor úr vá rat la nul ön gyil kos lett.”
Hogy ho gyan lett a kli ni kai évek so rán
min den bõl je le sen vizs gá zó, csu pán az
1960. szep tem ber 21-ei ál lam vizs ga leg -
utol só tan tár gyá ból, egész ség ügyi szer ve -
zés bõl „jó-t” ka pó, így „szép ség hi bá san”
sum ma cum laude mi nõ sí tés sel szep tem ber
24-én or vos dok tor rá ava tott hõ sünk bõl
gyógy szer ipa ri ku ta tó, a ka to nai szol gá lat
ne ga tív ha tá sa ként kez dõ do há nyos, a
Gyógy szer ipa ri Ku ta tó In té zet tör té ne té ben
„leg el sõ”-ként kül föl di ösz tön dí jas ven -
dég ku ta tó, mi ért dön tött az Ame ri ká ba
emig rá lás mel lett, mi lyen elõz mé nyek után
ke rült sor ott 1970. jú li us 21-én „im po zán -
san ös  sze ál lí tott 141 ol da las” dis  szer tá ci ós
mun ká ja meg vé dé sé re, ho gyan is mer ke dett
meg a ter mé szet tu do má nyos té nye ket a ke -
resz tény is ten hit tel szin te ti kus egy ség ben
lát ta tó, tu do má nyos, fi lo zo fi kus és spi ri tu á -
lis ins pi rá ci ó já val sa ját mun ká ját nagy ban
se gí tõ fran cia je zsu i ta tu dós, Pierre Teil-
hard de Chardin ta na i val (és fo gad ta õt
lelkiatyjává), la bo ra tó ri u mi ku ta tó mun ká ja
mel lett mi ként ta nult az ECFMG vizs gá ra,
amely nek ré vén 1971. szep tem ber 15-én
meg kap ta az or vo si dip lo má ját ho no sí tó bi -
zo nyít ványt, 35. élet évén túl mi ként ke rült
sor a Gwen Cattle-vel kö tött „két na pos es -
kü võ jé re”, hogy ho gyan ala kult or vo si pá -
lya fu tá sa má so dik (1972-1989), har ma dik
(1989-2002), és ne gye dik (2002-tõl a je le -
nig) idõ sza ka – ol vas ha tó a könyv to váb bi,
ol dalszá mot te kint ve an nak jó val na gyobb

há nya dát ki te võ fe je ze te i ben. Az 1977. feb -
ru ár 18-án „20:48”-kor õt ért apai örö möt
(„egy tel je sen ép fiú”) két hó nap pal ké sõbb
üröm kö vet te: éle te el sõ májbiopsziája kap -
csán ké szült szö vet tan ko rai stá di u mú máj -
zsu go ro dást mu ta tott. Alig kéthó na pos kis -
fia öröm te li ap ja ként „Is te nem, csak hadd
húz zam ki ad dig, amíg Ale xan der leg alább
hatéves lesz! – va gyis túl a sze mé lyi ség fej -
lõ dés el sõ na gyobb buk ta tó in” – fo gal ma -
zó dott meg az ek kor ra már a cse cse mõ-
pszi chi át ria egyik út tö rõ je ként szár nyát
bon to ga tó or vos két ség beesett kí ván sá ga.
De (mi u tán az USA-ban ek kor már)
„…adó dott al ka lom a máj át ül te tés re, ami
re ményt adott, hogy ki húz ha tom ta lán a 18.
szü le tés nap já ig, majd pe dig az egye te mi
dip lo má já ig…Hát, mi ez, ha nem Gond vi -
se lés?!” 54. szü le tés nap ján, 39 év vel élet -
ve szé lyes he pa ti ti se után de rült ki, hogy a
„kul csot be ad ni ké szü lõ má ja” meg be te gí -
tõ je az a he pa ti tis C ví rus (HCV), ame lyet
csak 1989-ben azo no sí tot tak, és amely nek
el len anya ga ki mu ta tá sá ra al kal mas di ag -
nosz ti kus teszt a Vir gi nia Egye tem kór há zi
osz tá lyán – aho va fel vé tel ében egy pszi chi -
á ter kol lé gá ja volt se gít sé gé re – ese té ben
lett elõ ször „po zi tív”. Köz vet len  élet ve szé -
lyes ál la po tá ból ki ke rül ve, „dr. Gimple
kon zul tá ci ót kért dr. Stevensontól, a máj át -
ül te tõ se bész tõl.” Kór ház ból ha zabo csá tá sa
es té jén dr. Stevenson te le fo non tu dat ta,
hogy „van egy máj és te vagy az el sõ a lis -
tán. –  „…mint ha „Va la ki fent” gon dos kod -
na ró lam…egy év vel és kb. 50 ope rá ci ó val
elõt tem in dult be a máj át ül te tés a Vir gi nia
Egye te men…Ké sõbb, a 10 éves év for du ló -
mon 10 ezer dol lárt ado má nyoz tam dr.
Pruett HCV-vel kap cso la tos ku ta tá si pro -
jekt jé nek, mint a Vir gi nia Egye tem nek szó -
ló cél zott ado mányt.” „…az öt éven kén ti
sze ge di év fo lyam-ta lál ko zón …csak 1995-
ben, vég zé sünk 35. év for du ló ján volt al kal -
mam ar ra el jut ni. A máj át ül te té sem után

kezd tem ott hon azt a pa ra do xont hasz nál ni,
hogy »ha nem men tem vol na el, nem len -
nék itt!« Ezt szo mo rú an bi zo nyí tot ta az a
tény, hogy egyik év fo lyam tár sunk he pa ti tis
C ví rus okoz ta cirrhosisban halt meg a 90-
es évek ele jén. Ott hon ugyan az lett vol na
az én sor som is.”

A 2002-t kö ve tõ en bioetikus dip lo mát
szer zett és e te rü le ten mun kál ko dó  „ame ri -
kai ma gyar or vos” meg él te, hogy fia, Ale -
xan der a pé csi egye te men cum laude mi nõ -
sí tés sel or vo si dip lo mát szer zett, hú ga, Ka -
tin ka Já szai Ma ri-dí jas szí nész nõ vé és a Pé -
csi Nem ze ti Szín ház örö kös tag já vá lett. 

A könyv 284-297. kö zöt ti Füg ge lék-ol -
da la in mun kás sá ga ada ta it (tu do má nyos és
or vo si köz le mé nye it, elõ adá sa it, etc,, or -
szá gos és nem zet kö zi társaságokbeli tag -
sá gát) rész le te zi, 298. ol da lán csa lád fa-
ada to kat is mer tet, 299. ol da lán pe dig kö -
szö ne tet nyil vá nít (töb bek közt dr. Bá lint
Gé zá nak, az MTA dok to rá nak, a volt gim -
ná zi u mi osz tály társ nak és or vos egye te mi
év fo lyam társ nak, aki a könyv hát só bo rí tó -
ján ajánl ja „e köny vet min den ki nek, aki
hisz az eti kai és szel le mi ér té kek ben, mert
e könyv író ja meg mu tat ja, hogy ezen ér té -
ke ket meg õriz ve le het csak gaz dag és tel -
jes éle tet él ni.”)

Só lyom An tal: Egy ame ri kai ma gyar or -
vos val lo má sai. Szer zõi ki adás, a Pan nó nia
Köny vek Szer kesz tõ sé gé nek gon do zá sá -
ban, Pécs, 2008.

Pé ter Ár pád dr.

Vé den dõ véd te le nek: a fe ke te gó lya
Ki rán du lá sa ink so rán Ge menc bel sõ er -

dei ta va i hoz, holt ága i hoz vagy a men tett ár -
tér szán tó föl djei kö zé éke lõ dõ és nád dal kö -
rül vett vi ze i hez (pél dá ul Felsõ-Pandúrban
ilyen a Hos  szú- és a Há zi-tó) kö ze led ve ér -
de mes vis  sza ven ni moz gá sunk len dü le té -
bõl. Kü lö nö sen igaz ez a nyár má so dik fe lé -
re, ami kor fe lü le tük lát vá nyo san zsu go rod -
ni kezd, emi att élet te rük be szû kül, és élõ vi -
lá guk ös  sze zsú fo ló dik. Ilyen kor a csör te tés
he lyett halk cser ke lés sel ab la kot nyit ha tunk
szí nes, tar ka egy ve le get mu ta tó vi lá guk ra:

az egy re ki seb bé vá ló víz test nyúj tot ta te rí -
tett asz tal nál szá mos – kön  nyen meg sze rez -
he tõ pré da után ku ta tó – ma da rat pil lant ha -
tunk meg zsák mány szer zés köz ben. Kö zöt -
tük a gya ko ri szür ke gém al kal man ként hir -
te len ri kol tá sá val tö ri meg az idillt és fel za -
var ja ál má ból a csen det. Lát hat juk a lá bá val
elõbb az isza pot meg ka va ró nagy kó csa got,
amely a kö vet ke zõ pil la nat ban elõ re len dü lõ
csõ ré vel vil lám ként ci káz va szer zi meg az -
na pi ele sé gét. A ma dár ál lo má nyai a kis kó -
csag gal együtt az utób bi év ti ze dek vé del mi

in téz ke dé se i nek kö szön he tõ en gya ra po dó -
ban van nak. Az em lõ sök kö zül meg fi gyel -
het jük a ví zi nö vé nyek íz le tes ré sze it ke re sõ,
de a ha la kat sem meg ve tõ vad disz nót. Még -
is, ta lán mind kö zül, zöl de sen csil lo gó fe ke -
tés szí ne ze té vel és kár min pi ros csõ ré vel-lá -
ba i val a rej tõz kö dõ élet mód ja mi att ti tok za -
tos, so ro za tunk 100. ré szé nek be mu ta tás ra
ér de mes élõ lé nyé ül vá lasz tott fe ke te gó lya
(Ciconia nigra) tû nik a leg ér de ke sebb nek.

A te le lõ te rü le tük rõl ma gyar or szá gi köl tõ -
he lye ik re jel lem zõ en már ci us kö ze pén vis -

Kettõt egy csapásra

Kabdebó Ta más és for dí tó ja, Permen-
ter Gá ti Klá ra a szer zõ Ró má ról és a Du -
ná ról írt két új kis re gény ét mu tat ja be
2013. má jus 31-én az MS Bú tor ház ban.
Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vár nak. 
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 sza té rõ fe ke te gó lyák egyik pél dá nyát idén a
ge men ci Ke se lyûs kör nyé kén már már ci us
5-én lát ták. Za va rás men tes te rü le ten a
gólyapár éven te ugyan azt a fész ket hasz nál -
ja, ami az ál lan dó to vább épí tés mi att je len tõs
nagy sá got ér het el. A fé szek alap já ul szol gá -
ló ágak kö zé a ma dár föl det és fû cso mó kat
rak, míg bel se jét mo há val és fû szá lak kal bé -
le li. A to jó több nyi re két na pon ta egyet-egyet
le rak va jel lem zõ en négy, rit káb ban há rom
vagy öt ová lis ala kú és fe hér szí nû to jást to -
jik. A köl tést az el sõ vagy má so dik to jás után,
nagy já ból áp ri lis kö ze pén kez di meg. A leg -
na gyobb részt a to jó ül te to já sok 35-46 nap
alatt kel nek ki [Haraszthy Lász ló (szerk.):
Ma gyar or szág ma da rai. Bu da pest, 1998. 29.
ol dal]. A fi ó kák tes te csu pasz, sze mük szür -
ke, csõ rük sár gás-, láb szá ruk és lá buk hús szí -
nû: ki szol gál ta tott sá guk okán ki tol la so dá su -
kig a szü lõk fel vált va vi gyáz zák a ki csi ket.
Az éhes csõ rök-szá jak ele ség gel tör té nõ el lá -
tá sá ban a pár mind két tag ja részt vesz. A fi a -
ta lok 62-69 nap után re pül nek ki a fé szek bõl,
amely re még nagy já ból két hé tig vis  sza jár -
nak (Colin Harrison: Jungfögel, Eier und
Nester aller Vögel Europas, Nordafrikas und
des Mittleren Ostens. Ham burg und Ber lin,
1975. 76. ol dal). A ki fej lett fe ke te gó lya test -
hos  sza el éri az 1 mé tert, szár nya i nak fesz tá -
vol sá ga 173-205 cen ti mé ter (Killian Mullar-
ney-Lars Svennson-Dan Zetterström-Peter J.
Grant: Ma dár ha tá ro zó. Bu da pest, 2002. 34.
ol dal), csõ re 160-195 mil li mé ter hos  szú sá gú
(Ke le men At ti la: Madaraskönyv. Bu ka rest,
1978. 229. ol dal). A ha zánk ban fész ke lõk au -
gusz tus ele jé tõl kez de nek csa pa tok ba ve rõd -
ni, majd szep tem ber ben tûn nek el ho ni táp -
lál ko zó he lye ink rõl és vo nul nak Kö zép-
vagy Dél-Af ri ká ba. Az el ter je dé si te rü let
egyes ré sze in az ál lo mány ból van nak hely -
ben ma ra dók (pél dá ul egyes ázsi ai te rü le te -
ken vagy az Ibé ri ai-fél szi ge ten). Itt nyil ván
ar ról le het szó, hogy az élõ hely bi zo nyos szá -
mú gó lya po pu lá ci ó nak ele gen dõ táp lá lé kot
tud szol gál tat ni té len is.

Ma da runk a gó lya al ka tú ak (Ciconi-
formes) csa lád já nak Eu ró pá ban, Ázsi á ban
és Af ri ká ban vál to zó sû rû ség gel fész ke lõ
ma da ra. Nyu gat-Eu ró pá ban rit ka, az Ibé ri -
ai-fél szi ge ten va la mint Dél- és Ke let-Af ri -
ká ban szi get sze rû po pu lá ci ók ban él. Meg -
ta lál ha tó a Bal kán-fél szi ge ten és Tö rök or -
szág egyes ré sze in is. A 20. szá zad má so -
dik fe lé ben Észak-Eu ró pá ban élõ ál lo má -
nyai je len tõ sen meg fo gyat koz tak. Köl tõ te -
rü le te Orosz or szág tól Kö zép-Ázsi án ke -
resz tül egé szen a kon ti nens ke le ti ré szé ig
hú zó dik, fész ke lõ ként fel lel he tõ Elõ- és
Bel sõ-Ázsi á ban is [Haraszthy Lász ló
(szerk.): Ma gyar or szág ma da rai. Bu da -
pest, 1998. 28. ol dal]. Ha zánk ban el sõ sor -
ban na gyobb fo lyó ink men tén, azok ár te -
rü let ében költ, ugyan ak kor meg ta lál ha tó
domb- és hegy vi dé ke in ken: pl. az Észa ki-
kö zép hegy ség ben, a Du nán túl dé li ré szén,
a Sop ro ni-hegy ség ben (olyan he lye ken,
ahol a kör nye zet ben mo csa ras ré tek ta lál -
ha tók). A ma dár Ba ja kör nyé ki élõ he lyei a
Du na ár te ré nek mo csa ras tisz tá sai, ned ves
rét jei, to cso gói, bel sõ ta vai és holt ágai,
ahol az em bert ke rül ve igyek szik rej tõz kö -
dõ élet mó dot foly tat ni (vad és bi zal mat -
lan). Fész ke lõ he lyül leg in kább az idõs er -
dõ ré sze ket, fõ leg a tölgy-kõris-fehérnyár
li ge te ket vá laszt ja. A fész ket tar tó fá hoz
leg alább egy ol dal ról fon tos a jó be re pü lé -
si le he tõ ség. Ha a tar tó fa ki szá rad, a ma -
da rak el hagy ják a fész ket. A ne mes nyár
ül tet vé nyek ben rit kán fi gyel he tõ meg fé -
szek. Ha még is, ak kor ok le het pél dá ul a
szo kat lan lomb ko ro na: a fa a lomb ko ro na
kö zép sõ ré szén el ága zik és a fer dén to -
vább nö võ ágak kö zöt ti tér szin te kí nál ja
ma gát a meg te le pe dés hez. Ma gá nyos fész -
ke lõ, de iro dal mi ada tok meg em lí tik la za
te le pek ben tör té nõ fész ke lé sét is. Ru dolf
trón örö kös 1878 ta va szán tett vadászutat a
Du nán. Az ötö dik nap a keskendi er dõ ben
va dá szott, és Ti zen öt nap a Du nán cí mû
1890-ben ki adott úti könyv ében két szer

utalt a gó lya fész kek egy más hoz igen kö ze -
li el he lyez ke dé sé re, az az a la za te le pes
fész ke lés re. A 92. ol da lon „Há rom fész ket
ta lál tam, jó kö zel egy más hoz.”, majd a 95.
ol da lon „Itt meg le he tõ sen cse kély te rü le -
ten több gó lya fé szek volt” – ír ta mun ká já -
ban. A má sik ada tot Homonnay Nán dor
kö zöl te 1943-ban ugyan er re a te rü let re: a
ma Hor vát or szág hoz tar to zó Keskend köz -
ség mel let ti er dõ ben la za fész ke lõ te le pet
em lít, ahol la kott és la kat lan fész kek vol -
tak egy más kö ze lé ben [Beiträge zur Kent-
nis der Nistplätze und der Verbreitung des
schwarzen Storches (Ciconia nigra L.) in
Ungarn. fragmenta Fa un. Hungarica 6.,
1943.]. Papp Jó zsef pe dig 1975-ben jegy -
zett fel ilyet: „Hí res volt az Uzsa kör nyé ki
er dõk fe ke te gó lya-te le pe. La kói a kõ bá nya
meg nyi tá sá ig le jár tak a ha las tó-so ro zat ra
ha lász ni.” (Ma gyar or szág vé dett te rü le tei.
Bu da pest, 1975. 157. ol dal). Ma gyar or szá -
gi domb- és hegy vi dé ki fész ke lõ he lye in a
lom bos- vagy fe nyõ er dõk idõs fá it vá laszt -
ja. Szá mos he lyen – a Bal kán-fél szi get,
Mon gó lia, Kis-Ázsia és Dél-Af ri ka – a
hegy sé gek szik la üre gei és pár ká nyai kí nál -
nak ter mé sze tes fész ke lõ le he tõ sé get, eze -
ken a te rü le te ken csak ezt hasz nál ja. Más
vi dé ke ken (pél dá ul az Ibé ri ai-fél szi get)
kö zel azo nos mér té kû a fán és a szik lán
fész ke lõk ará nya.

Táp lá lé kát el sõ sor ban a bé kák, a ha lak
és a gyí kok je len tik, de ha al ka lom adó dik,
nem ve ti meg a ví zi ro va ro kat és az ap róbb
em lõ sö ket sem. Gyak ran lát ni ned ves ré te -
ken, mo csa ras te rü le te ken, az ára dá sok le -
vo nu lá sa után ki szá ra dó po cso lyák nál,
ahol az ottragadt ha lak kön  nyû pré dák.
Meg fi gyel he tõ holt ágak se kély vi zé ben is,
ahol a gém fé lék kel együtt ke re si táp lá lé -
kát. A ma da rak ha lá sza ti mód ja azon ban
je len tõ sen el tér: a leg több gém fé le vár ja a
ha lat, a gó lya in kább ke re si a zsák mányt,
szû ri a vi zet (moz du lat so ra ha son ló a ka -
na las gé mek hez).

Néhány hetes fekete gólya fiókák (Fotó: Bartók Zoltán) Ki re pü lés elõt ti fi a ta lok (Fo tó: dr. Nebojszki Lász ló)



Az Eu ró pá ban fész ke lõ fe ke te gó lya ál lo -
mány nagy sá gát 6 500-19 000 pár ra be csü -
lik, a leg je len tõ sebb po pu lá ci ók Orosz or -
szág ban, Tö rök or szág ban, Lett or szág ban,
Fehéroroszországban és Len gyel or szág ban
él nek [Haraszthy Lász ló (szerk.): Ma gyar -
or szág ma da rai. Bu da pest, 1998. 29. ol -
dal]. Ha zai fész ke lõ ál lo má nyá ról vi szony -
lag pon tos ada tok áll nak ren del ke zés re
(MME Ra ga do zó-vé del mi Szak osz tály
2003-as je len té se 14. ol dal). Amíg az 1990-
es évek ele jén 150 pár kö rü li fész ke lõ rõl
be szél het tünk, ad dig az em lí tett je len tés
ké szí té se ide jén a szak em be rek 250 pár kö -
rü li re tet ték nagy sá gu kat. Egyút tal meg
kell je gyez ni, hogy en nek nem a faj ter jesz -
ke dé se, ha nem el sõ sor ban a ku ta tá si in ten -
zi tás nö ve ke dé se és a fel mért te rü le tek
nagy sá gá nak bõ ví té se az oka. Ge men cen
mint egy 40 pár fész kel.

A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del -
mi Egye sü let (a to váb bi ak ban MME, az el -
ne ve zés 1990-ben egé szült ki a Ter mé szet -
vé del mi szó val) 1974-es meg ala ku lá sát és
szer ve ze ti ki épü lé sét kö ve tõ en 1980-ban a
ba jai If jú sá gi Ház prog ram ja ként Ka lo csa
Bé la ve ze té sé vel meg ala kult Vad- és Ma -
dár vé del mi Szak kör kezd te meg a Ba ja
kör nyé ki Du na-ár tér rend sze res ma dár ta ni
ku ta tá sát. Ha ma ro san az MME Ra ga do zó-
vé del mi Szak osz tá lyá nak Fe ke te gó lya-vé -
del mi Prog ram ja (ko or di ná to ra: Ka lo csa
Bé la) ke re té ben foly ta tó dott a mun ka. Az
1990-es évek kö ze pén szá mos or szág rész -
vé te lé vel nem zet kö zi, szí nes gyû rû ket
hasz ná ló és egye di kód dal el lá tott je lö lé si
prog ram in dult, amely nek so rán szá mos
Ba ja kör nyé ki fe ke te gó lya je gyez te el ma -
gát a tu do mán  nyal. Ezek a tu do má nyos cé -
lú gyû rû zé sek mind a mai na pig zaj la nak.

A szük sé ges ha tó sá gok en ge dé lyé vel és
az érin tett szer ve ze tek be vo ná sá val 2005.
már ci us 11-én az egyik ge men ci fé szek nél
webkamerát sze rel tek fel, amel  lyel köz vet -
len kö zel rõl és za va rás men te sen le het sé -
ges sé vált a költõpár éle té nek meg fi gye lé -
se. A biz ta tó kez det után a ma da rak még -
sem ezt a fész ket vá lasz tot ták utó da ik fel -
ne ve lé sé hez. A kö vet ke zõ év ben a pár is -
mét meg je lent a ka me rás fé szek nél, saj nos
a le ra kott 3 to jás egyi ke sem kelt ki. Ké -
sõbb pe dig a kis fi ó kák be te ged tek meg és
pusz tul tak el.

A Natura 2000 ma dár táv lat ból el ne ve -
zé sû prog ram ke re té ben nyolc or szág ban
ös  sze sen 20 fe ke te gó lyát (kö zü lük 2005.
jú li us ele jén két ma gyar or szá git) lát tak el
mû hol das jel adó val. A Mar git nak és a Kop -
pány nak el ne ve zett ho ni (elõb bit Dunafal-
va mel lett, utób bit Csátalja ha tá rá ban fog -
ták be) ma da rak a köl tés be fe je zé se után
egy ide ig a kör nyé ken kó bo rol tak, majd
szep tem ber má so dik fe lé ben in dul tak meg
ha tá ro zot tan a Bal kán fél szi get dé li ré szei
fe lé. Kop pány je lei Tö rök or szág ban utóbb
egy hely re mu tat tak, majd meg szûn tek.
Egy 2007-es ku ta tás so rán si ke rült két sé get
ki zá ró an tisz táz ni, hogy Yumurcakli ne vû
fa lu kö ze lé ben áram ütés kö vet kez té ben el -
pusz tult. Mar git több pi he nõ köz be ik ta tá -
sá val Eti ó pi á ig ju tott el, ahon nan a kö vet -
ke zõ évek ben rend re vis  sza tért, és több
éven ke resz tül si ke re sen is köl tött. 

Töb bek kö zött ilyen elõz mé nye ket kö ve -
tõ en a szük sé ges en ge dé lyez te tés után a
Ge menc Zrt., a Du na-Drá va Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság és az MME együtt mû kö dé sé -
nek ered mé nye kép pen idén fel sze relt ka -
me rák nak kö szön he tõ en egy ge men ci fe ke -
te gó lya költõpár éle té be  pil lant ha tunk be.
A pár egyik tag ja (1999-ben Bogyiszlón fi -
ó ka ként gyû rûz te Ka lo csa Bé la, az óta szí -
nes láb gyû rû jét több ször le ol vas ták Iz ra el -
ben) már ci us 5-én ér ke zett vis  sza a har ma -
dik éve hasz nált fé szek be, ahol már ci us 17-
én a pár má sik tag ja is fel buk kant. A ma da -
rak még az nap pár zot tak. Az együtt mû kö -
dõ szer ve ze tek hon lap ja in – www.ddnp.hu,
www.gemenczrt.hu, www.mme.hu – nem-
csak a fé szek pil la nat nyi ese mé nye it kö vet -
het jük, ha nem a rend szer üze mel te tõ i nek
kö szön he tõ en több, né hány perc hos  szú sá -
gú film ben vis  sza néz het jük az el múlt idõ -
szak leg fon to sabb ese mé nye it. Így a té ma
iránt ér dek lõ dõk nem ma rad nak le sem mi -
lyen fon tos ese mény rõl. 

Ér de mes meg je gyez ni, hogy a Hor to bá -
gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság internetes
ol da lán – www.hnp.hu – egy ré ti sas pár
csa lád ne ve lé sé rõl kap ha tunk a fé szek ka -
me rán ke resz tül ké pet. Köl té sük a fe ke te

gó lyá ké nál jó val elõ rébb tart: a szü lõk cik -
künk írá sá nak ide jén két pi he tol la zat ban lé -
võ fi ó ká ju kat gon doz zák.

A fe ke te gó lya a Ma gyar Köz löny 2012.
szep tem ber 28-án ki adott 128. szá má ban
meg je lent, a vi dék fej lesz té si mi nisz ter
100/2012. szá mú ren de le te sze rint fo ko zot -
tan vé dett, ter mé szet vé del mi esz mei ér té ke
500 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló – Mórocz At ti la
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A ge men ci be ka me rá zott fé szek 
egyik fe ke te gó lyá ja

Az ed di gi leg öre gebb ma gyar fe ke te gó lya,
egy ben az el sõ, amely szí nes gyû rût ka pott a
ha zai prog ram ban: a bal lá bán lé võ gyû rû
szá ma 500. (Fo tó: Mórocz At ti la)


